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ֶזה.  הִים ּבָ
ֹ
ר נַָתן לִי ֱא-ל נַי הֵם ֲאֶשׁ סֵף ֶאל ָאבִיו: ּבָ

ֹ
אֶמר יו

ֹ
"וַּי

אַמר: ָקֶחם נָא אֵַלי וֲַאָבֲרכֵם" (ויחי, מח, ט)
ֹ
וַּי

גיליון מיוחד בנושא חינוך הילדים
חינוך לא מתחיל בהתייעצות 

עם רופאים ופסיכולוגים
התוועדות עם הרבי

תנופה של חינוך 
מסביב לעולם

סקירה על "מבצע חינוך"

לצפות מהילדים להרבה יותר / 
לחנך לשליטה עצמית וריסון עצמי 

/ להפוך את הילדים למנהיגים
לקט מכתבים

חינוך מתחיל כבר בלידה, 
ואפילו קודם

מדור "הקהל"

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן

והאימהות  מהאבות  היחידה  היא  אימנו  רחל 
המכפלה  במערת  נקברה  שלא  הקדושים 
בבית  משם,  הרחק  נטמנה  רחל  שבחברון. 
לראשונה  מסביר  יעקב  פטירתו,  לפני  לחם. 
אימו  של  סודה  את  יוסף  בפני  וחושף  מדוע, 
אחד  לכל  מאלף  שיעור  מעבירה  רחל  רחל. 
מאיתנו ומשמשת מודל לאם יהודייה עד היום  

• שיעור בל קוטי שיחות

צריך  חיים',  'לעשות  ילד  שמגדלים  לפני 
חינוך  החיים.  תכלית  מהי  בבירור  להשקיע 
הגישה  ואז  וקדושה,  מאמונה  להתחיל  צריך 
כך  לחלוטין.  משתנה  ההורים  של  החינוכית 
מגדלים משפחה בריאה וילדים בריאים גופנית 

ונפשית  • התוועדות עם הרבי

חינוכית  מבחינה  נחלש  שבנה  לאמא  מכתב 
ודתית, ואף עמד להינשא עם נערה לא דתייה 
/ מכתב למזכ"ל הסתדרות המורים על תפיסת 
שמבוססת  ומוסרית  ערכית  כפעולה  החינוך 
הדרכה   / העולם  בבורא  האמונה  הנחלת  על 
להורים שחששו שהילדים מאבדים עניין, חסרי 
ביטחון או מרדנים: להפוך אותם למנהיגים  • 

לקט מכתבים מבוארים

לילדים  לתת  מבוגרים,  וגם  ילדים  לחנך 
תמריצים שגם הם ישפיעו ויחנכו את חבריהם 
הארץ"  כל  את  ו"להקיף  וליהדות,  לתורה 
בפעילות ב"שנת החינוך". סקירה מרתקת על 
בת"  או  בן  "כל  לחינוך  המבצע  של  תולדותיו 

בחינוך יהודי כשר  • ניצוצי רבי

חינוך אמיתי, חינוך מצליח, מתחיל כבר בלידת 
התינוק, ואף לפני כן. ההורים צריכים להתנהג 
בקדושה  ייוולד  שהילד  כך  ראויה  בצורה 
יהודית  נחת  בהמשך  ממנו  ירוו  ואז  ובטהרה, 

וחסידית. • למען ישמעו ולמען ילמדו
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• זמנים ושיעורי השבוע – 24  לוח השבוע – 21 • עת לדעת - 23• שניים מקרא ואחד תרגום – 25

פרשת השבוע מסופר על יוסף ב
להתברך  בניו  שני  עם  שבא 
פטירתו.  לפני  אביו  יעקב  מפי 
כשיעקב שואל "מי אלה", עונה 
אלוקים  לי  נתן  אשר  הם,  "בניי  יוסף:  לו 
בזה". וכפי שמטעים אור החיים הקדוש 
הטוב  כשזוכרים  הצדיקים  "דרך  ואומר: 
הוא  כי  לה'  כבוד  חולקים  הגיעם  אשר 

הנותן".

והבנות  הבנים  הם  שהילדים  ההכרה 
לשנות  יכולה  אלוקים",  לי  נתן  "אשר 
בכל  שבוער  החינוך,  בתחום  עולמות 
ילדיהם  את  לגדל  שרוצים  ואמא  אבא 
מהם  ולרוות  והחסידות  התורה  לדרך 

נחת יהודית וחסידית.

הנחת  שזו  לראות  אפשר  הרבי  בדברי 
חינוך  אמיתי.  יהודי  חינוך  של  היסוד 
האמונה  על  הכול  לפני  מבוסס  יהודי 
דרך  של  והנחלה  הוא,  ברוך  בקדוש 
התורה והמצוות בקדושה ובטהרה – מה 
שתלוי בהתנהגות של ההורים עוד לפני 

הלידה של הילד.

לנושא זה הקדשנו את הגיליון השבוע. 
הרבי,  עם  ההתוועדות  עוסקת  בכך 
מכתבים  של  מיוחד  לקט  גם  הבאנו 
בנושא  שנוגעים  חינוך  ואנשי  להורים 
רבי"  "ניצוצי  ובמדור  שונות,  מזוויות 
"מבצע  על  מרתקת  סקירה  מופיעה 
יוכל  ואחת  אחד  שכל  ובוודאי  חינוך". 
לקחת מדברי אלוקים חיים אלה לפחות 
אותו  וליישם  ליבו  לתשומת  משהו 

בחינוך הילדים.

החל מהשבוע הוספנו גם מדור "ווארט 
על  קצרים  רעיונות  שמביא  חסידות", 
פרשת השבוע, שכל אחד יוכל להצטייד 
בהם ולהיות מוכן להקהיל אחרים סביבו 

סביב עניין בחסידות.



לב של אמא
רחל אימנו היא 
היחידה מהאבות 
והאימהות הקדושים 
שלא נקברה במערת 
המכפלה שבחברון. 
רחל נטמנה הרחק 
משם, בבית לחם. 
לפני פטירתו, יעקב 
מסביר לראשונה 
מדוע, וחושף בפני 
יוסף את סודה של 
אימו רחל. רחל 
מעבירה שיעור מאלף 
לכל אחד מאיתנו 
ומשמשת מודל לאם 
יהודייה עד היום.  
השיחה המלאה – ב ל  קוטי 
שיחות, חלק ל, שיחה 
ראשונה לפרשת ויחי

על אם הדרך
בפרשת ויחי אנו קוראים על הפרק האחרון בחייו של יעקב 
שכאשר  מסופר  הפרשהא  בתחילת  וקבורתו.  פטירתו  אבינו, 
יעקב אבינו מבין שימיו הולכים ואוזלים, הוא קורא לבנו יוסף 
ומשביע אותו כי לאחר מותו ידאג להעלות את גופו ממצרים 
לקבורה במערת המכפלה שבחברון. זו הייתה צפויה להיות 
דיפלומטית,  וגם  לוגיסטית  מבחינה  פשוטה,  לא  משימה 
את  לקבור  הזכות  על  בקלות  יוותרו  לא  שהמצרי ים  משום 
יעקב בארצם - אבל יעקב משתוקק כל כך להגיע אל מערת 
את  ויקיים  הקשיים  כל  על  יתגבר  כי  נשבע  ויוסף  המכפלה, 

הצוואה. בכך נגמרת לה הפגישה.

משאת חייו של יעקב היא להיקבר במערת המכפלה. הוא 
מתחנן ליוסף שיגשים את משאלתו זוב:

ָנא  ִאם  לֹו:  אֶמר  ַוּיֹ ְליֹוֵסף  ִלְבנֹו  ְקָרא  ַוּיִ ָלמּות,  ָרֵאל  ִיְשׂ ְיֵמי  ְקְרבּו  ַוּיִ
ֶחֶסד  ִדי  ִעּמָ יָת  ְוָעִשׂ ְיֵרִכי  ַחת  ּתַ ָיְדָך  ָנא  ים  ִשׂ ֵעיֶניָך,  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי 
אַתִני  ּוְנָשׂ ֲאֹבַתי  ִעם  י  ַכְבּתִ ְוָשׁ ִמְצָרִים.  ּבְ ֵרִני  ִתְקּבְ ָנא  ַאל  ֶוֱאֶמת, 

ְקֻבָרָתם. ִני ּבִ ְצַרִים ּוְקַבְרּתַ ִמּמִ
ה ִכְדָבֶרָך. אַמר: ָאֹנִכי ֶאֱעֶשׂ ַוּיֹ

יעקב אכן זוכה לכךג: "ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן ַּכֲאֶשׁר ִצָּום, ַוִּיְשׂאּו 
ַהַּמְכֵּפָלה  ְשֵׂדה  ִּבְמָעַרת  אֹתֹו  ַוִּיְקְּברּו  ְּכַנַען,  ַאְרָצה  ָבָניו  אֹתֹו 

ֲאֶשׁר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָּשֶׂדה ַלֲאֻחַּזת ֶקֶבר".

למקום  הזו  המערה  את  אבינו  אברהם  בחר  לחינם  לא 
יעקב  השתוקק  לחינם  ולא  והאימהות,  האבות  של  מנוחתם 
אבינו כל כך להיקבר דווקא לצד אבותיו. הזהר הקדושד אומר 
[של  פיתחּה  "וסמוך  מיוחד  אלוקי  אור  שורה  זה  במקום  כי 
מקום  קדושת  כי  נאמרה  מזו,  ית רה  עדן".  גן  לפתח  המערה] 
ונשמעות  עולות  כולן  התפילות  שכל  כך,  כדי  עד  גדולה  זה 

למעלה דרך מערת המכפלה.

מספרת  התורה  אבינו.  יעקב  של  האחרונים  לימיו  נחזור 
על חוליו האחרון, ועל רגע אישי-משפחתי טעון ברגש. יוסף 
מגיע לבקר את אביו ביחד עם שני בניו, מנשה ואפרים, כדי 
שיתברכו מפי אביו. ואז יעקב מבקש לסגור חוב ישן, ומסביר 
ליוסף מדוע לא קבר את אשתו רחל, אימו של יוסף, במערת 

המכפלה.

כך מספרת התורהו:

א.  פרשתינו מז, כט. 
ב.  מז, כט-ל. 

ג.  נ ,   יב-יג. 
ד.  זהר חדש, רות, ע"ט, ד. 

ה.  מגלה עמוקות פ' לך. נעם אלימלך פ' ויחי. ועוד. 

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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אֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יֹוֵסף: ַוּיֹ
ֶרְך  ּדֶ ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ּדָ ֹבִאי ִמּפַ ...ַוֲאִני ּבְ
ֶדֶרְך  ם ּבְ ֶרָה ּשָׁ ְבַרת ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקּבְ עֹוד ּכִ ּבְ

ית ָלֶחם. ֶאְפָרת ִהוא ּבֵ

וחמישה  כעשרים  נמצא  רחל  של  קברה 
קילומטרים צפונית למערת המכפלה, בבית לחם 
לא  לבדה,  שם  נטמנה  רחל  לירושלים.  שמדרום 
ליד בעלה, לא על פתח גן עדן. היא היחידה מבין 
בחברון.  להיקבר  זכתה  שלא  והאימהות  האבות 
קבורת  על  הסיפור  את  קוראים  שאנו  פעם  בכל 
זהו  בלב.  צביטה  חשים  אנו  הדרך,  אם  על  רחל 

סיפור עצוב וכואב. וכמובן שגם ליוסף זה כאב.

הראשונה,  בפעם  ההסברים.  תור  הגיע  וכעת 
יעקב פותח את הנושא הכואב מול יוסף, ומסביר 
מחזיר  זה  בפשטותז,  זאת.  עשה  הוא  מדוע  לו 
אותנו למה שקראנו בפרשת וישלחח, שם מסופר 
שרחל נפטרה באמצע הדרך מבית אל לחברון. אז 
כרעה ללדת את בנימין ומתה בפתאומיות במהלך 
אם  על  שם  אותה  לקבור  מחליט  ויעקב  הלידה, 
ועל  יעקב,  אומר  בדרך",  רחל  עליי  "מתה  הדרך. 
פניו הוא מתכוון לומר שזה היה אילוץ ולא הייתה 

ברירה אחרת.

הסיפור.  לא  ממש  שזה  לנו  מגלים  חז"ל  אבל 
בצורה  לקרוא  אותנו  שמלמד  מדרש  מביא  רש"י 

אח ר ת לגמרי את דבריו של יעקב:

ֵבר  ְלִהּקָ ְלהֹוִליֵכִני  ָעֶליָך  ַמְטִריַח  ֲאִני  ׁשֶ י  ּפִ ֲעל  ְוַאף 
ֵמָתה  ֲהֵרי  ׁשֶ  - ָך  ְלִאּמְ יִתי  ָעׂשִ ְך  ּכָ ְולֹא  ַנַען,  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ
יָה ֲאִפילּו ְלֵבית ֶלֶחם  ָסמּוְך ְלֵבית ֶלֶחם... ְולֹא הֹוַלְכּתִ

ָך ָעַלי. ִלּבְ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ְלַהְכִניָסּה ָלָאֶרץ, ְוָיַדְעּתִ
ֵהא  ּתְ ׁשֶ ם,  ׁשָ יָה  ְקַבְרּתִ ּבּור  ַהּדִ י  ּפִ ֲעל  ׁשֶ ְלָך  ע  ּדַ ֲאָבל 
ְוָהיּו  ְנבּוַזְרֲאָדן  אֹוָתם  ְגֶלה  ּיַ ׁשֶ ּכְ  – ְלָבֶניָה  ְלֶעְזָרה 
ּובֹוָכה  ִקְבָרּה  ַעל  ָרֵחל  ָיָצאת  ם,  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ עֹוְבִרים 
ָרָמה  ּבְ "קֹול  ֶנֶאַמר:  ׁשֶ ַרֲחִמים.  ֲעֵליֶהם  ת  ׁשֶ ּוְמַבּקֶ
ֶניָה ֵמֲאָנה  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע [ְנִהי ּבְ ִנׁשְ
רּוְך הּוא  י ֵאיֶנּנּו]" ְוגֹו', ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ְלִהּנָ
ֵיׁש  י]  ּכִ ְמָעה  ִמּדִ ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִמּבֶ קֹוֵלְך  יָבּה: "[ִמְנִעי  ְמׁשִ
ְקָוה  בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש ּתִ ֵתְך ְנֻאם ה' [ְוָשׁ ָכר ִלְפֻעּלָ ָשׂ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם. ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה'] ְוָשׁ

קבורתה של רחל לבדה על אם הדרך היא לא 
תחילה,  בכוונה  נעשה  זה  ברירה.  אין  של  פתרון 

כדי להשיג משהו.

בית  נחרב  יותר,  מאוחר  שנים  מאלף  יותר 
המקדש הראשון. המצביא הבבלי נבוזראדן הגלה 
את עם ישראל לבבל. יעקב ראה ברוח הקודש את 
כשהם  לגלות,  שבדרך  ידע  הוא  לקרות.  שעתיד 
צאצאיו  בשלשלאות,  וקשורים  מוכים  מובלים 
את  קבר  הוא  לכן  ובדיוק  לחם.  בית  דרך  יעברו 
על  ישתטחו  הם  העת,  שבבוא  כדי  שם.  רחל 
רחמים  עליהם  תבקש  והיא  לה',  ויתפללו  קברה 
ישובו  שהבנים  עד  ה'  לפני  לבכות  תפסיק  ולא 

לארץ ישראל.

כך מספר המדרשט על מה שקרה בעת החורבן:

הוא  ברוך  הקדוש  לפני  אמנו  רחל  "קפצה 
שיעקב  לפניך  גלוי  עולם!  של  ריבונו  ואמרה: 
לאבא  בשבילי  ועבד  יתירה,  אהבה  אהבני  עבדך 
והגיע  שנים  שבע  אותן  וכשהשלימו  שנים.  שבע 
לבעלי  להחליפני  אבי  יעץ  זמן נישואיי לבעלי, 
כי  מאד,  עד  הדבר  עלי  והוקשה  אחותי.  בשביל 
לו  ומסרתי  לבעלי,  והודעתי  העצה.  לי  נודעה 
אבי  יוכל  שלא  כדי  אחותי,  ובין  ביני  שיכיר  סימן 

להחליפני.

"ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי, 
ולערב  לחרפה.  תצא  שלא  אחותי  על  וריחמתי 
חלפו [- החליפו] אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי 
שיהא  כדי  לבעלי,  שמסרתי  הסימנין  כל  לאחותי 
תחת  שנכנסתי  אלא  עוד  ולא  רחל.  שהיא  סבור 
המטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה 
והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי 
ולא  עמה  חסד  וגמלתי  אחותי.  לקול  יכיר  שלא 

קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה.

"ומה אני, שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קנאתי 
לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה 
מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודה זרה 
ועשו  בחרב  ונהרגו  בניי  והגלית  ממש  בה  שאין 

אויבים בם כרצונם?

"מיד נתגללו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: 
בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן".
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 ו.  פרשתינו מח, ג-ז. 
 ז.  וכן פירשו ראב"ע, רמב"ן ועוד. 

 ח.  בראשית לח, יח-יט. 

 ט.  איכה רבה (בובר) פתיחתא כד. 
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למה רק עכשיו?
על הסיפור הזה נשאלת שאלה, שאותה נקרא 

בלשונו של הרבי:

יוסף  לפני  התנצל  לא  שיעקב  גופא  מזה 
בדרך,  רחל  קבורת  על  השנים  כל  במשך 
יוסף  של  התרעומת  שעיקר  משמע1, 
לטרוח  יעקב  שהשביעו  לאחרי  נתעוררה 

להוליכו לארץ כנען ולקוברו שם.
ולכאורה תמוה, שהרי זה נראה כמו רגש 
הדבר  עצם  שמצד  ושלום.  חס  נקמה,  של 
ורק  יעקב,  על  תרעומת  ליוסף  היתה  לא 
אזי  כנען,  לארץ  להוליכו  כשהטריחֹו 
נתעורר אצלו רגש של תרעומת על שלא 
המכפלה.  במערת  רחל  את  לקבור  טרח 

וכי חשד יעקב את יוסף בכך2?

רוצה  יעקב  כי  מבינים  אנו  שטחית  בקריאה 
הפינה  את  לסגור  יוסף,  עם  ההדורים  את  ליישר 
את  סוחב  שיוסף  אומר  זה  לב.  נשים  ולהתנצל. 
מאז  שנה,  חמישים  כמעט  הזה  הפתוח  הפצע 
חוץ  נפטרה.  אימו  אז   – שמונה  בן  ילד  שהוא 
השנים  ושתיים  עשרים  של  האבוד  הזמן  מפרק 
שבהן יוסף אבד לו, היו ליעקב מספיק הזדמנויות 
מה  על  ולדבר  יוסף  עם  עיניים  בארבע  לשבת 

שקרה אז. אבל הוא לא עשה את זה. מדוע?

לזה  ההסבר  בפשטות,  לחשוב  שאפשר  כמו 
לקבור  מיוסף  יעקב  של  הבקשה  מאליו.  מובן 
שמעוררת  זאת  היא  המכפלה  במערת  אותו 
יעקב  דווי,  ערש  על  יוסף.  של  הצער  את  מחדש 
במערת  לקבורה  אותו  להעלות  מיוסף  מבקש 
המכפלה שבחברון, והוא יודע שזו משימה קשה 
את  לקחת  קשה  שהיה  ממה  יותר  הרבה  מא ד, 
רחוקה  מצרים  המכפלה.  במערת  לקבורה  רחל 
לוויה  עשרות.  לא  קילומטרים,  מאות  מחברון 
ענקית ומלכותית של יעקב היא גם מבצע מורכב 
מיוסף  שידרוש  פשוט,  לא  דיפלומטי  עניין  וגם 
כשיעקב  פרעה.  מול  והשפעה  כוח  להפעיל 
מבקש מיוסף בקשה גדולה כל כך, זה מציף את 
לא  לאמא  אומר:  הוא  כאילו  ב"תרעומת".  יוסף 

1. ברא"ם כאן "דמסתמא כבר הודיע לו טרם המכרו כי לא יתכן שלא שאל 
הסיבה בכל אותו הזמן כו' ולא בא הסיפור עתה רק מפני שבקש ממנו מה 
שלא עשה לאמו". וצ"ע, דאם ידע יוסף הטעם שלא עשה כן לאמו, מה 

טעם הוצרך יעקב להתנצל לפניו "ואני בבואי מפדן גו'".
2. ולהעיר מרש"י לקמן נ, טז (אף שאינו דומה לנדו"ד).

יכולת לעשות הרבה פחות מזה, כדי לקבור אותה 
עם הסבים והסבתות שלי?

אבל אי אפשר לקבל הסבר כזה. כאן מדובר על 
יעקב ויוסף, שהם לא רק אב ובן אהובים ואוהבים, 
אלא גם צדיקים נשגבים. לא ייתכן שיעקב הרגיש 
שהבקשה שלו תעורר ביוסף רצון 'להחזיר' לו, או 

כעס וטינה כלפיו, חלילה. 

אז מה כן? למה דווקא עכשיו יעקב פותח את 
בלשונו  ההסבר  את  נקרא   – ההוא?  הישן  הפצע 

של הרבי:

לו  שהיתה  יוסף  את  לחשוד  ושלום  חס 
רחל  את  קבר  שלא  על  ליעקב  טענה 
יוסף  הבין  ודאי  כי  המכפלה,  במערת 
שיעקב היה עושה ככל יכולתו לקבור את 
קבורה  (שתהיה  המכפלה  במערת  רחל 
אהבתו  גודל  ביודעו  ובפרט  עמו),  ביחד 
של יעקב לרחל, ואם לא עשה יעקב כן – 

ודאי שאינו אשם בזה כלל!
עם  עליי":  בלבך  "יש  הוא  הדיוק  אלא 
להאשים  שאין  בשכלו  מבין  שהוא  היות 
את יעקב, מכל מקום סוף־סוף הרי חסרה 
במערת  קבורה  של  זו  מעלה  רחל  אצל 
המכפלה. וכיון שהחסרון קיים, "יש בלבו" 
של יוסף על יעקב3. שהרגש הכאב שבלב 
שלא  רחל  של  חלקה  יוגרע  דלמה  נשאר, 

תקבר במערת המכפלה4?
ותוקף רגש זה נתעורר אצל יוסף כשיעקב 
כנען  בארץ  להיקבר  להוליכו  לו  אמר 
גודל  את  מדגיש  שזה  המכפלה.  במערת 
עד  המכפלה,  במערת  שבקבורה  המעלה 
שבגלל זה מטריח את יוסף להוליכו לשם 
– הרי זה מגדיל ביותר את הרגשת החסרון 

אצל רחל שלא זכתה להקבר שם.

צדדים.  משני  כאן  עומדים  לא  ויעקב  יוסף 
במידה  קשה  ולשניהם  רחל,  את  אוהבים  שניהם 
עם  יחד  להיקבר  זכתה  לא  שהיא  העובדה  שווה 
ה'  רצון  שזהו  מבינים  גם  שניהם  אך  האבות.  כל 
ויוסף  מתנצל,  לא  יעקב  באהבה.  זאת  ומקבלים 
הוא  יעקב,  על  כעס  לא  מעולם  יוסף  סולח.  לא 

3. ואף שהוא לא אשם, מ"מ חסרון זה ברחל בא על ידו. ולהעיר מאגה"ק 
ר"ס כה. וצע"ק.

לדוד)  ומשכיל  שפ"ח  היטב,  (באר  רש"י  במפרשי  השקו"ט  וראה   .4
מפרש"י לעיל (ויצא ל, טו) שזה הי' עונש על רחל. ע"ש. ואכ"מ.
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והבין  ביניהם  האהבה  הייתה  גדולה  כמה  ידע 
שאם יעקב החליט לקבור את רחל על אם הדרך 
אף  יעקב  לכן  מספיק.  טובה  סיבה  לזה  הייתה   –
בפני  עצמו  את  להסביר  צורך  הרגיש  לא  פעם 

יוסף.

אבינו  יעקב  עכשיו?  דווקא  קרה  כן  מה 
הנוכחית  שהסיטואציה  חש  הרבה  ברגישותו 
כל  שאחרי  יודע  הוא  הישן.  הכאב  את  מציפה 
ההסברים, ליוסף יש בלב מטען רגשי כבד. זה לא 
כעס, לא טינה ולא אשמה. פשוט כאב לב על זה 
הוא  מעט  שעוד  יודע  כשיוסף  זכתה.  לא  שרחל 
עצמו  יעקב  את  ולהעלות  אחריות  לקחת  יצטרך 
ועולה  צף  הכאב  המכפלה,  במערת  לקבורה 
הרבה  גדולה  בעוצמה  מרגישים  עכשיו  מחדש. 

יותר מה רחל הפסידה.

מלמדים  ליוסף  יעקב  בין  והאמון  האהבה 
אותנו מהי אהבה אמיתית שצריכה לשרור 

בין עובדי ה'.

לעולם  חסידים  כי  אומר  חסידי  פתגם 
אינם מבקשים סליחה זה מזה, מפני שהם 
חסיד  נפגעים.  ואינם  פוגעים  אינם  לעולם 
אמיתי לא פוגע – אדם שעובד על מידותיו 
ומשתדל לקיים את רצון ה', לא יכול לפגוע 
טינה  נוטר  אינו  גם  חסיד  אחר.  במישהו 
שה'  יודע  שהוא  משום  בו,  שפגע  לחבר 
מנהל את העולם לכל פרטיו ולכן שום דבר 

לא יכעיס אותו.

אך  מא ד.  גבוהה  רוחנית  דרגה  זו  אמת, 
במידת מה היא שייכת גם לכל אחד מאיתנו. 
מרגישים  כשאנו  או  מריבה  כשפורצת 
לא  להשתדל  עלינו  בנו,  פגע  שמישהו 
השינה,  לפני  מלאה.  בטן  עם  לישון  ללכת 
לזה  נמחל  המיטה,  שעל  שמע  בקריאת 
שפגע בנו בלב שלם, ואם צריך, נרים אליו 

טלפון וננקה את השולחן.

לביצוע,  פשוט  לא  זה  גם  רבים  במקרים 
בגדולת  והתבוננות  חסידות  לימוד  אך 
הדברים  את  לקחת  לנו  לעזור  יכולים  ה' 
מקומנו  את  להכיר  הנכונה,  בפרופורציה 

ולמחול לזולת בלב שלם.

חסיד נכנס לרבו ובפיו בקשה: הוא מתפרנס 

בה  בעיירה  מפעיל  שהוא  מכולת  מחנות 
אך  בלעדי,  היה  הוא  מזמן  לא  עד  גר.  הוא 
לאחרונה נפתחה חנות מפוארת בדיוק מול 
פתח החנות שלו. "אני זקוק לברכה", אומר 
החנות  של  הבעלים  "בעבור  חסיד,  אותו 
לקוחות  לי  ויש  ומוכר  ותיק  אני  החדשה. 
ברכה  אבקש  בתחום.  חדש  הוא  קבועים. 

בעבורו שיצליח בכל זאת בעסק החדש".

המיוחדת  הבקשה  לשמע  נרעש  הצדיק 
והמופלאה, וכמובן העניק לו את הברכה.

חסיד  אותו  חזר  שבועות  מספר  כעבור 
כשעל פניו עננה. "אני זקוק לברכה נוספת. 
שיש  לי  נראה  אך  ה',  ברוך  מצליח,  חברי 
אולי  שלו.  מבחנות  לקוחות  יותר  בחנותי 
אותו  יברך  שהרבי  אבקש  בי?  צרה  עינו 
שיהיה  כדי  משלי,  לקוחות  יותר  לו  שיהיו 

שמח וטוב לב...".

להכיר את אמא
הזה  הרגשי  במטען  מטפל  יעקב  באמת  כיצד 

של יוסף? – נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

[...] יוסף,  של  מלבו  זה  רגש  לבטל  כדי 
הדבור  פי  "שעל  ליוסף  הסביר  יעקב 

קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה".
"על  בדרך  רחל  את  יעקב  שקבר  [...]זה 
אין  לבניה",  לעזרה  שתהא   .  . הדבור  פי 
טובת  בשביל  מרחל  שנגרע  בזה  הכוונה 
בניה, אלא אדרבה, כיון שזהו גאולת בניה 
של  ואושרה  טובתה  זו  הרי   – רחל  של 
מסכמת  היתה  עצמה  שרחל  ודאי  רחל, 

לכך ודורשת זה5.
שהיא  רחל6[...]  של  המיוחדת  מעלתה 
להיות  עצמה  ומעלת  שלמות  על  מוותרת 
"שתהא  כדי  המכפלה,  במערת  קבורה 
שיהיו  בנים  גופא,  ובזה  לבניה".  לעזרה 
שיהיו  ובנים  דורות,  וכמה  כמה  לאחרי 
כך  כדי  עד  רצוי,  בלתי  ומצב  במעמד 

שאינה  ברוה"ק  שצפה  לפי  יא) "ויבך,  כט,  לעיל (ויצא  מפרש"י  להעיר   .5
נכנסת עמו לקבורה".

 . בית.  של  עיקרו  היתה  "רחל  שם)  (ב"ר  המדרש  דברי  יומתקו  ועפ"ז   .6
על  ישראל  נקראו  לפיכך  שם)  מת"כ  (ראה  ברחל  תלויין  הדברים  שכל 

שמה" — שלא מצינו זה בשאר אמהות (הקבורות במערת המכפלה).
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הבנים  אותם  ובשביל  גלות.  שיתחייבו 
שחטאו וגלו, מוותרת רחל אמנו על זכות 
יעקב  עם  ביחד  המכפלה  במערת  קבורה 
אבינו במשך מאות ואלפי שנים, כדי שעל 

ידי זה תוכל להיות "לעזרה לבניה".
ההבטחה  את  הביאה  שהיא  הטעם  וזהו 
ד"ושבו בנים לגבולם". דהיות שהיא וויתרה 
מצד  אלו,  בנים  בשביל  עצמה,  מעלת  על 
מצב  (בכל  ובינם  שבינה  העצמי  הקשר 
"מדה  מל מעלה  ממשיך  זה  הרי  שיהיו), 
של  הגלוי  מצבם  שלמרות  מדה",  כנגד 
הקדוש  הבטיח  גלות),  (שנתחייבו  הבנים 
ברוך הוא "ושבו בנים לגבולם", ש להיותם 
בגאולה  לגבולם,  שישובו  ודאי  הרי  בנים 
האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש.

ציווה  הוא  ברוך  שהקדוש  זה  כן,]  [ואם 
את יעקב לעשות כן הוא משום שזה הוא 

רצונה וחפצה של רחל.
לכך  טעם  יש  אלו  אגדה  דברי  פי  [...]על 
מדגיש  זה  ועוד  בדרך,  נקברה  שרחל 
בזה  יש  [...]ולכן  ברחל,  מיוחדת  מעלה 
תשובה מספקת המסלקת את הרגש הזה 

שבלב.

האמיתי  הסיפור  את  ליוסף  מספר  יעקב 
הסיפור  לחם.  בבית  רחל  של  קבורתה  שמאחורי 
אלא  ברירה,  ובלית  כבד  בלב  וויתור  על  לא  הוא 
על אמא שהילדים שלה חשובים לה יותר מעצמה 
ובוחרת להקריב את הדברים הכי חשובים בשביל 
זה. יעקב כביכול אומר ליוסף: "אם היית מכיר את 
שלא  כלום.  הפסידה  לא  שהיא  מבין  היית  אמא, 
קברתי אותה בודדה באמצע הדרך כי לא הייתה 
לי ברירה. עשיתי זאת כי זה מה שהיא הייתה רוצה, 

כי זה מה שיעשה אותה מאושרת, בלי שום ספק".
עדן.  גן  פתח  על  להיקבר  זכתה  לא  רחל  נכון, 
ואולי  פחות,  לא  עצומה  למעלה  זכתה  היא  אבל 
אף יותר. היא זכתה להיות האמא של עם ישראל, 
ולמענם  איתם  להיות  כדי  הכול  על  שמוותרת 
ברגע הכי קשה שלהם שבו הם יצטרכו אותה. זה 
לא פתרון של בדיעבד, להיפך – זה פרויקט חייה 
של רחל. היא מעדיפה להיות לבד, לא ליד בעלה 
להמתין  הקדושים,  והאימהות  האבות  ליד  ולא 
עם  של  השפל  ברגע  להיות  בשביל   – שנה  אלף 
ישראל ולהרעיש עולמות עד שהקדוש ברוך הוא 

יבטיח לה שהבנים ישובו לגבולם.

היא  הדרך  באמצע  רחל  שקבורת  הזו  הידיעה 
כל  את  מנטרלת  מאושרת,  אותה  שעושה  מה 
תחושות הצער והאשמה. זו התשובה הכי טובה 

שיוסף יכול לקבל.

דוקטור רוברט פלדמן היה אחד הרופאים 
של הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרבי. 
משפחת  בין  קרוב  קשר  נוצר  הזמן  עם 
המשפחה  בני  עבור  הרבנית.  לבין  פלדמן 

היא הייתה כמו אמא שנייה.

הגיעה  הרופא,  של  בתו  פלדמן,  כששרה 
לה  העניקה  הרבנית  השידוכים,  לשלב 
אורך  לכל  בה  ותמכה  חם  אימהי  ייעוץ 
ליבה  בחיר  את  מצאה  כששרה  הדרך. 
הרבנית  שמטוב,  לוי  לעתיד,  ובעלה 
בני  הבשורות.  את  לשמוע  מא ד  שמחה 
אך  הרבנית,  את  יחד  לבקר  התכוונו  הזוג 
שהביקור  לפני  בפתאומיות  נפטרה  היא 

התקיים.

לדוקטור  הרבי  קרא  ה'שבעה',  לאחר  מיד 
המסיבה  תתקיים  "מתי  ושאל:  פלדמן 

החגיגית לרגל השידוך?".

לדוקטור פלדמן לא היה פשוט לענות על 
השאלה. על פי התוכנית המקורית, החגיגה 
אמורה להתקיים בשבועות הקרובים, בתוך 
הרבנית.  לפטירת  ה"שלושים"  תקופת 
השמח  המשפחתי  האירוע  את  לקיים  אך 

בנסיבות מצערות כאלו היה עניין לא קל.

הספיק  פלדמן  שדוקטור  לפני  עוד  אך 
צריכה  "המסיבה  המשיך:  הרבי  לענות, 
להתקיים במועד המקורי, ובדיוק במתכונת 
צריך  האירוע  למעשה,  מראש.  שתוכננה 

להיות גדול יותר ממה שתכננתם!".

בביתם.  קטנה  מסיבה  תכננו  הפלדמנים 
תתקיים  שהחגיגה  התעקש  הרבי  אבל 
כיבוד  ועם  תזמורת  בליווי  שכור,  באולם 

עשיר, "והעיקר: בשמחה גדולה!".

אמר  והוא  התרכך,  הרבי  של  קולו  ואז 
כי  כך,  להיעשות  צריך  "זה  בהתרגשות: 
כך הרבנית הייתה רוצה שזה יהיה. זה מה 

שיעשה את הרבנית מאושרת".

7
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שניים מקרא ואחד תרגום
מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
25עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

מסירות אימהית
בלשונו של הרבי:

על  הוויתור   – ברחל  שמצינו  זו  תכונה 
יעקב  עם  קבורה  (להיות  עצמה  מעלת 
"שתהא  כדי  המכפלה)  במערת  אבינו 
התכונה  היא  היא   – לבניה"  לעזרה 
כשרה  אשה  בכל  שישנה  העיקרית 
בישראל, שתפקידה להיות "עקרת הבית".

"כל  אצל  יהודייה".  ל"אמא  מודל  מהווה  רחל 
הערכים  סולם  בראש  בישראל",  כשרה  אישה 
אלא  אישיים,  ויעדים  הישגים  עומדים  לא  שלה 
האימהות  וברוחניות.  בגשמיות  ילדיה,  טובת 
טוב  אכלו  כשהילדים  באמת  ששמחות  אלו  הן 
והסיר נגמר למרות שלהן לא נשאר, הן מאושרות 
כשהילדים לבושים יפה גם אם לעצמן לא נשאר 
פנאי לכוס קפה, הן מדירות שינה מעיניהן בחיוך 
התכונה  את  להן  יש  הילדים.  למען  ובאהבה 
הטבעית הזו לשאול "מה צריך" ולא לחשוב "מה 

ייצא לי".

העניין הזה מתבטא במיוחד בסוג עבודת ה' של 
הנשים:

אף שהכלל "אני נבראתי לשמש את קוני"7 
מקום,  מכל  בשווה,  ונשים  אנשים  על  חל 

קיים הבדל בין האיש והאישה8.
האיש  של  השם  עבודת  של  ענין  שעיקר 
כל  וקיום  והתפלה  התורה  עסק  הוא 
לעסוק  שצריך  נכללה (כיון  ובזה  המצות, 
עבודתו  גם  הפרנסה9)  ועסק  ארץ  בדרך 
יהיו  מעשיך  ו"כל  דעהו"10  דרכיך  "בכל 

לשם שמים"11.
מה שאין כן בנוגע לנשים, פטורות ממצוות 
עשה שהזמן גרמא12 [שתלויות בזמן] (וכן 
שצריכות  כיון  תורה13),  מתלמוד  פטורות 
(כמבואר  הבית  ב צרכי  עסוקות  להיות 

7. משנה וברייתא סוף קידושין.
8. להעיר משבת (סב, א) "עם בפני עצמן הן".

9. להעיר מהל' ת"ת לאדה"ז פ"ג ס"ג ואילך.
10. משלי ג, ו.

11. אבות פ"ב מי"ב.
12. משנה קידושין כט, א.

13. קידושין שם, ב.

פטורה  אשה  זה  שמ טעם  בראשונים14, 
שצרכי  לפי  גרמא,  שהזמן  עשה  ממצוות 

הבית עליה).
ואולי יש לומר שבזה ניכרת מעלת הנשים: 
באנשים, עיקר ענין עבודת ה' שלהם הוא 
לגרום  יכולה  זו  עבודה  ולכן  גלוי,  באופן 
של  לרגש  ומזה  רצון,  שביעת  של  לרגש 

ישות. מה שאין כן בנשים.

הם  הלכתיות.  חובות  יותר  הרבה  יש  לגברים 
היהודי  היום  וסדר  מצוות,  יותר  בהרבה  חייבים 
שונה  שזה  נראה  הנשים,  אצל  עמוס.  שלהם 
לגמרי. מבחינה הלכתית, הנשים פטורות ממצוות 
המשפחה  הבית,  על  שהאחריות  משום   – רבות 

והחינוך, מוטלת בעיקר עליהן.

אפשר להסתכל על זה בצורה שטחית ופשטנית, 
ולחשוב שהמחו י יבות ההלכתית והרמה הרוחנית 
נמוכה  וברמה  יותר  דלילות  הן  מנשים  שנדרשת 
לנשים  הייעודית  ה'  עבודת  טעות.  זו  אבל  יותר. 
יישום  זהו  להיפך:  בדיוק  יותר,  פחות ה  איננה 
זו  קוני".  את  לשמש  נבראתי  "אני  של  מושלם 
שהמשימה  לכך  חזקה  מודעות  מתוך  ה'  עבודת 
את  למלא  כדי  כאן  ושאני  ממני,  יותר  חשובה 
רצונו של הקדוש ברוך הוא בלבד בלי לחפש שום 

תועלת אישית.

לומדים  שגברים  לומר  אפשר  מכלילה,  בצורה 
את  גם  בזה  ומוצאים  מצוות  ומקיימים  תורה 
עצמם. בסופו של דבר, מי שעסוק בדברים טובים 
עושה  שהוא  מרגיש  הוא  עצמו.  עם  טוב  מרגיש 
את  להעריך  מה  שיש  משהו,  שווה  שהוא  משהו, 
הנטייה  הנשים,  זאת  לעומת  עושה.  שהוא  מה 
שלהם  הרוחנית  העבודה  גם  וכך  שלהן  הטבעית 
לעשות  בלי  הסוף,  עד  התמסרות  הן   – בפועל 

מעצמי סיפור בכלל.

מספר ימים לפני יום כיפור, הכריז הצדיק 
רבי לוי יצחק מברדיצ 'ב כי מסיבה כלשהי 
כל  עבור  פדיון'  כ'דמי  לקחת  מוכרח  הוא 
תמורת  רק  שלם.  מרובל  פחות  לא  נפש 
לכך  הגדול  ביום  לפעול  הצדיק  יוכל  רובל 

שהוא או היא יזכו להיחתם בספר החיים.

להתעסק  החלה  הענייה  ברדיצ 'ב  קהילת 

14. אבודרהם סדר תפלות של חול. כלבו ר"ס עג.
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הכסף  סכומי  את  להשיג  רב  במרץ 
הנדרשים. כל משפחה נדרשה לגייס מפה 
יירשמו  המשפחה  בני  שכל  כדי  ומשם, 
בספר הטוב. משפחות עניות ברוכות ילדים 
לא חסרו, וכולם פתחו את חסכונותיהם או 

ביקשו הלוואות מבעלי היכולת.

במשך  בחדרו  הרבי  ישב  כיפור  יום  בערב 
כל היום. עבור כל רובל הוא רשם בפנקסו 

שם אחד. 

השמש כבר עמדה לשקוע, אך הרבי עודנו 
ממתין. לפתע נכנסת פנימה בבהלה אישה 
צעירה, אלמנה טרייה עם תינוק רך בידיה, 
אני,  אלמנה  אישה  "רבי!  בבכי:  ומתחננת 
לא  הזה.  הילד  את  אלא  בעולמי  לי  ואין 
אנא  אחד.  רובל  אם  כי  להשיג  הצלחתי 
את  וכתוב  האחד  הרובל  את  קח  ממך, 

שמות שנינו".

משתתף  "אני  הרבי.  משיב  ולא",  "לא 
באפשרותי  אין  אחד  רובל  עם  אך  בצערך, 
לכתוב כי אם נפש אחת. אני מציע שאכתוב 

את שמך".

רכן הרבי אל הפנקס כדי לרשום את שמה, 
רבי!  "לא,  נחש.  כנשוכת  קפצה  האמא  אך 
אם אין באפשרותך לכתוב כי אם נפש אחת, 

כתוב לחיים את בני. על עצמי אוותר".

יצחק.  לוי  רבי  פני  על  מתפשט  רחב  חיוך 
בדיוק לזה חיכה. לשם כך ביקש דמי פדיון, 
רק כדי לשמוע משפט כזה. הוא פרש את 
שבשמים,  "אבינו  ואמר:  השמיימה  ידיו 
חייה  על  מוותרת  יהודייה  אמא  איך  ראה 
בנך  הוא  ישראל  עם  יחידה!  בנה  למען 

יחידך, רחם נא עלינו כאם על בניה!".

צידה לדרך
ִהְשַּׁתֵּדל  ֲאָנִשׁים,  ֶשֵׁאין  ְּבָמקֹום 

ִלְהיֹות ִאיׁש!

(אבות, פרק ב, משנה ה)

תרגולת מעשית
משפט  שנשמע  הבאה  בפעם 
זה",  את  לסדר  אחריות  ייקח  "שמישהו  כמו 
שאנחנו  נזכור   – יד"  כאן  ייתן  "שמישהו 
ה'מישהו' הזה. אנו בניה של רחל מבית לחם, 
להיות  נדרש  ומאיתנו  המכפלה,  ממערת  לא 

'אנשים טובים באמצע הדרך'.

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
('תורת- מנחם' — התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
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לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:1017:2916:3117:3116:1817:2816:3317:32ויחי

16:1617:3516:3717:3616:2417:3416:3917:37שמות

י"ג בטבת ה'תשפ"ג – כ' בטבת ה'תשפ"ג

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד'
לפני 

הזריחה
4.375.255.486.509.1311.4612.164.50.35.17ו', י"ג בטבת

4.375.255.486.509.1311.4712.174.51.15.18ש"ק, י"ד בטבת
4.375.265.486.509.1311.4712.174.52.05.18א', ט"ו בטבת
4.385.265.486.509.1311.4812.184.52.85.19ב', ט"ז בטבת
4.385.265.486.509.1311.4812.184.53.65.20ג', י"ז בטבת

4.385.265.486.509.1411.4912.194.54.55.21ד', י"ח בטבת
4.385.265.486.509.1411.4912.194.55.35.22ה', י"ט בטבת

4.385.265.486.509.1411.4912.194.56.25.22ו', כ' בטבת

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע צט.הל' טוען ונטען פרק ב.הל' כלים פרק יב-יד.י"ג בטבתו'

מ"ע ק.פרק ג.פרק טו-יז.י"ד בטבתש"ק
מ"ע קו.פרק ד.פרק יח-כ.ט"ו בטבתא'
מ"ע קד.פרק ה.פרק כא-כג.ט"ז בטבתב'
מ"ע צו.פרק ו.פרק כד-כו.י"ז בטבתג'

פרק כז-כח. הל' מקואות.. בפרקים אלו. י"ח בטבתד'
מ"ע קט.פרק ז.פרק א.

מ"ע קט.פרק ח.פרק ב-ד.י"ט בטבתה'
מ"ע קט.פרק ט.פרק ה-ז.כ' בטבתו'
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ט"ו טבת

תרי"ט

אשת  שרה,  שטערנא  הרבנית  נולדה 
אדמו"ר  כ"ק  של  בתו  הרש"ב,  אדמו"ר 
הצמח  אדמו"ר  (בן  מאוורוטש  הריי"צ 
שטערנא  הרבנית  חנה.  והרבנית  צדק) 
בית  משפחת  לטובת  רבות  פעלה  שרה 
ולטובת  נשיאינו)  רבותינו  (משפחת  רבי 
כספים  לגייס  פעלה  ובמיוחד  החסידים, 
למען הישיבה "תומכי תמימים" ואף ייסדה 
והחזיקה  הישיבה  לטובת  נשים  אגודת 
כלכלית את כל תלמידי ה"מכינות" שפעלו 

תחת הישיבה.

ט"ז טבת

תרפ"ד

נח  שמריה  רבי  הקדוש  הרב  נפטר 
שניאורסון מבברויסק, בן הרב הקדוש רבי 
הצמח  אדמו"ר  (בן  מקאפוסט  לייב  יהודה 
צדק). היה האדמו"ר האחרון מנכדי אדמו"ר 
הצמח צדק שלא היו אדמו "  ר י ליובאוויטש 
( בראשות חסידות חב"ד-ליובאוויטש עמדו 
אדמו"ר מהר"ש וממשיכיו), ומאז "חסידות 
קאפוסט  וחסידי  ליובאוויטש"  היא  חב"ד 
בחב"ד- השתלבו  שנשארו,  ובברויסק  

ליובאוויטש.

י"ח טבת

תקע"ג

לא  שממנה  במחלה  חלה  הזקן  אדמו"ר 
קם. מיום שני בשבוע חולשתו הלכה וגברה 

נשמתו  עלתה  קודש  שבת  שבמוצאי  עד 
הקדושה למרומים. 

י"ט טבת

תר"ס

קוגל,  הענדל  חנוך  החסיד  הרב  נפטר 
"תומכי  בישיבת  הראשון  המשפיע 
היווסדותה  מעת  בליובאוויטש  תמימים" 

בשנת תרנ"ז.

אדמו"ר הריי"צ כותב עליו שהיה "המחנך 
האמיתי. הוא לא הסתפק בעשיה עם עצמו, 
מסירה  של  בעבודה  ופעל  עשה  אם  כי 
ב"ללמד",  חסידית  ובהתמסרות  ונתינה 
ישראל  אהבת  של  בלהבה  אצלו  היה  והכל 
אדמו"ר  חב"ד".  חסידות  של  ובעֵרבות 
הרש"ב הורה לחקוק על מצבתו את המלים: 

"ורבים השיב מעוון".

"אני  כך:  המשפיע  אמר  פטירתו  לפני 
מבקש שייתנו לי למעלה את העונש הקצר, 
עד  מא ד,  ונוראים  גדולים  הייסורים  שבו 
להביט  יכולים  לא  החבלה  מלאכי  שאפילו 
הוא  אך  הנענש,  של  הייסורים  גודל  מרוב 
להיות  רוצה  שאני  משום  זמן.  מעט  אורך 
בהיכל אדמו"ר הזקן למעלה ביום ההילולא 
ימים".  חמישה  בעוד  טבת,  בכ"ד  שלו 
לא  כלל  שהוא  עליו  אמר  הרש"ב  אדמו"ר 
היה בגיהינום, אלא רק הריח את הגיהינום 

ומיד נכנס לגן עדן.

תש"נ

הניצחון  על  האחרון  הערעור  נדחה 
ליובאוויטש.  מספריית  הספרים  במשפט 

"דידן נצח" התקבל באופן סופי.

עת 
לדעת
מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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סדר הנהגת המדינה [המקובל בחברה] הוא 
הילד  את  ולגדל  לחנך  צריכים  לראש  שלכל 
כפי   – חיים"  "לעשות  לחיות,  שיוכל  באופן 
חי  מלך  לפניך  אני  ב"מודה  הפשוט  הפירוש 
על  להודות  שיש  נשמתי",  בי  שהחזרת  וקיים 

עצם היותו אדם חי.

ולכאורה  לכך,  מקום  נתינת  שיש  אף  ובכן, 
שנותנים  החיות  על  ולהודות  לברך  צריך 
תורת  זאת  שוללת   – שתהיה  אופן  באיזה  לו 
החיים  שעניין  אמת  שהן  בָאמרה,  החסידות, 
וצריכים  הוא  ברוך  מהקדוש  מתנה  הוא 
ש"כל  כיון  כן,  פי  על  אף  אבל  זה,  על  להודות 
ישראל בני מלכים הם", טוען בן מלך שהוא זך 
ומפונק ורצונו בחיים הראויים לשמם, שתהיה 
המלך  אביו  ואם  המלך.  אביו  עם  שייכות  לו 
יחד  ל"רפת"  אותו  שולח  אבל  חיים  לו  מעניק 
עם "בהמה" חס ושלום, אינו חפץ בחיים כאלו.

באיזה  ולהתבונן  לחשוב  צריך  כן,  ואם 
של  באופן  אם  החיות.  תהיה  אופן 
באופן  או  למטה",  היא  "רוח הבהמה היורדת 

של "רוח בני האדם העולה היא למעלה".

"רוח  של  באופן  יגדל  שהילד  רוצים  ואם 
לא  שיהיה  למעלה",  היא  העולה  האדם  בני 
"החזרת  אלא  סתם  נשמה"  בי  "החזרת  רק 
צריך  זה  הרי   – יהודי  של  נשמה  נשמתי",  בי 
ידים  נטילת  לפני  עוד  בוקר]  [מדי  להתחיל 
הקדוש  של  שמו  מזכיר  שבה  ברכה  ואמירת 
אני  "מודה  של  האמירה  [בתוכן  הוא  ברוך 
ּוָבחֹר  ָּבָרע  ָמאֹס  ַהַּנַער  ֵיַדע  "ְּבֶטֶרם  לפניך"]. 
לידע  צריך  בנבואתו,  ישעיה  כדברי  ַּבּטֹוב", 

ומתנהג  גדל  והוא  ואם יהודים  אב  אצל  שנולד 
בדרך היהדות.

ב"רפת",  לחיות  מישהו  כשמחנכים  ואילו 
רחמנא ל צלן [השם ישמור], יש מקום לשאלה 
אם עליו לומר "מודה אני" אם לאו, כיון שצריך 

להיות "החזרת בי נשמתי" דווקא.

שיוכל  ילד  שמגדלים  קודם  הרי  שכן,  וכיון 
מהות  מהי  תחילה  לברר  צריך  חיים",  "לעשות 
הרי  לשמם,  הראויים  חיים  יהיו  אם  החיים: 
אדרבה ואדרבה; ואם לאו, חס ושלום, הרי אחר 
לשם  ותביעה:  בטענה  בעצמו  הילד  יבוא  כך 

מה?!...

לילדים  גורם  חומרניים]  [לחיים  כזה  חינוך 
היו  לא  פעם  אף  ל צלן.  רחמנא  נפש,  ייסורי 
אצל ילדים יסורי הנפש רחמנא ל צלן כמו מאז 
את  לגדל  שצריכים  החינוך  שיטת  שהתחילה 
הילדים עם "ויטמינים", משחקי כדור (פוטבול 
הפנויים  בזמנים  ורק  בזה,  וכיוצא  ובייסבול) 
מאכילה , שתיה ומשחק יספרו לו אודות תורת 
שלש,  בן  רק  שהוא  כיון  טפל,  כעניין  משה, 
ארבע או חמש, ועדיין לא הגיע הזמן של ששה 

חדשים לפני הבר-מצוה...

ייסורי הנפש נגרמים לילדים בגלל שנותנים 
במקום  סתם  "נשמה"  סתם,  חיים  להם 
"נשמתי". הילד מצד עצמו יש לו נשמה, "נפש 
ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  בישראל"  השנית 
ממש", בין אם אביו ואימו רוצים בכך או לא... 
ונפש האלוקית מושכת אותו ל"נשמתי". ואילו 
נשמה"  בי  ל"החזרת  אותו  מושכים  ההורים 
סתם, ובלבד ש"יעשה חיים" – [שירוויח כסף:] 

לפני הרופא ולפני 
הפסיכולוג – כך מגדלים 

ילדים בריאים ומשפחה 
בריאה

(מהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ו)

התוועדות עם הרבי
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דולר, ומה טוב עשר דולר, ועוד יותר טוב אלף 
דולר, ואם ירוויח כמה פעמים ככה אזי יכניסו 
ומי  המי  כל  את  מציינים  שבהם  בספרים  אותו 
 – הגשמי...  הזה  שבעולם  החשובים  האנשים 
של  ומצב  מעמד  אצלו  נעשה  מזה  וכתוצאה 
"ויתרוצצו" [פיצול זהויות], שמביא לידי ייסורי 

הנפש.

לחשב  שצריך  הכרה  לידי  לבוא  הזמן  הגיע 
ויחשוב]  יתבונן  עולם". [שהאדם  של  "חשבונו 
ומהי  וסביבתו,  קהילתו  ביתו,  את  מנהיג  כיצד 
השפעתו בחוג שלו. והחשבון הראשון הוא לא 
"הידור"  לזה  יוסיף  כך  ואחר  חיים"  "לעשות 
צריך  ההתחלה  אלא  יהודיים,  יהיו  שהחיים 
יהיו  זה  ידי  ועל  מהיהדות,  מהעיקר,  להיות 

החיים ראויים לשמם.

ואז משתנה אופן החינוך מלכתחילה. החינוך 
לא מתחיל בהתייעצות עם הרופא איזו דייסה 
באילו  הפסיכולוג  עם  כך  ואחר  לתינוק,  לתת 
משחקים צריך לשחק כדי שלא יסבול מ"פיצול 
אישיות". אלא ההתחלה היא על פי מה שכתוב 
בשול  חן ערוך של רבינו הזקן, ש"תחילת כניסת 
ולכן  מילה,  במצות   .  . היא  הקדושה  זו  נפש 
הנזהר מנגיעת הקטן [ללא נטילת ידיים] מיום 
המילה ואילך קדוש יאמר לו". ואצל ילדה אין 
צורך להמתין עד ליום השמיני, מיד כשנולדה 
[הנפש  בישראל"  השנית  "נפש  כבר  מתחילה 

האלוקית] לפעול פעולתה.

זה.  בעניין  לסייע  ההורים  גם  יכולים  וכאן 
מיני  בכל  ב"ויטמינים",  אותו  ולפטם  לפנק  לא 
משחקים, שירים וריקודים, ובין ריקוד לריקוד 
אלא  אני".  ו"מודה  בי"ת  אל"ף  אותו  ילמדו 
העניין  להתחיל  צריך  משנתו  כשניעור  מיד 
האמירה  באה  כך  אחר  ורק  אני",  "מודה  של 

"שהחזרת בי נשמתי".

ואז גדל ילד בריא, כיון שהן נשמתו מושכת 

אותו "למעלה" והן אביו ואימו עוזרים לו להיות 
יהודי.  בתור  לטבעו  בהתאם  "למעלה",  נמשך 
כדברי רבינו הזקן, שיהודי אינו רוצה ואינו יכול 
להיות נפרד מאלוקות. ובלבד שלא יבלבלו את 
שכל  הנפש,  לייסורי  יגרמו  זה  ידי  שעל  טבעו, 

ייסורי הגוף אינם דומים להם.

אלא  לילד,  בנוגע  רק  לא  אמורים  והדברים 
עדיין  הוא  הרי  זה  שבעניין  למבוגר  בנוגע  גם 

"ילד"[...].

משפחתו  מבני  אחד  עם  עסק  לו  יש  כאשר 
האדם  בני  "רוח  בין  החילוק  עדיין  יודע  שאינו 
היורדת  הבהמה  ל"רוח  למעלה"  היא  העולה 
היא למטה"; שרכש לעצמו את הספר שמבאר 
התכלית  שכל  בחשבו  עשיר,  להיות  כיצד 
שיצא  לאחרי  ורק  עשיר  להיות  היא  בעולם 
לגמלאות אזי יתחיל ללמוד קיצור שולחן ערוך 
מתורגם לאנגלית – צריך להסביר לו שלא יוכל 
תורת  עם  יתחיל  לא  אם  בעשירותו  להצליח 
אפילו  ערוך,  שולחן  מקיצור  הפחות  לכל  ה', 
בתרגום אנגלי. רק אז יוכל ליהנות מהעשירות, 

שתנוצל באופן המתאים.

אב  משפחה,  בעל   – אחד  לכל  לימוד  וזהו 
אחיו  את  להדריך  שצריך  גדול  אח  וכן  אם,  או 
הקטנים, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לגבאי בבית 
בזה:  וכיוצא  בקהילה  רוחני  ומנהיג  רב  כנסת, 
אליו בני  למשוך  עליו  כל]  [קודם  לראש  לכל 
הרי  "אדם"?  בשם  הנקרא  הוא  ומי  חיים,  אדם
זה כדברי השל"ה ש"אדם" הוא על שם "ֶאַּדֶּמה 
כביכול].  הוא,  ברוך  לקדוש  [הדומה  ְלֶעְליֹון" 
ומצב  במעמד  תהיה  שמשפחתו  פועל  כאשר 
של "אדמה לעליון", אזי יש לו משפחה בריאה; 
קהילה  או  קבוצה  כיתה,  על  פועל  כאשר  וכן 
שתהיה במעמד ומצב של "אדמה לעליון", אזי 
יש לו כיתה, קבוצה וקהילה בריאה, שיש להם 
חיים הראויים לשמם, ואז יכול לומר "מודה אני 

לפניך" עוד לפני שנטל ידיו.

11

בנוגע למצות הקהל כפשוטה, מובן שלא נעשה 
הדבר בבת אחת, אלא, ככל מעשה בני אדם, באופן 
להתאסף  כדי  במקומו  ופעל  התעסק  אחד  שכל 
עצמה]   -] גופא  ובירושלים  לירושלים,  ולהיקהל 
פרשיות  את  המלך  קרא  שבו  למקום  להיקהל 

התורה.

שנת  בעניין  [בפעילות  עתה  לנדרש  בנוגע  גם 
לעשותו,  אפשר  שאי  דבר  תובעים  לא  "הקהל"], 
אל  הקצה  מן  הענינים  כל  את  אחת  בבת  להפוך 
בזה  לעסוק  שיתחילו  רק  רוצים  אלא  הקצה, 
הכבד:  אל  הקל  ומן  ושקידה,  בהתמדה  בהידור, 
"והטף"  כך  ואחר  "והנשים"  כך  ואחר  "האנשים" 

ואחר כך "וגרך אשר בשעריך".

מתקיימת  שאימתי  לידע,  צריך  זאת]  [עם  אבל 
באנשים  מסתפק  כאשר  לא  המצוה?  ונשלמת 
את  וגם  הנשים  את  גם  להקהיל  צריך  אלא  בלבד, 
הטף וגם "גרך אשר בשעריך" – ורק אז עומד המלך 

וקורא את הפרשיות.

וכמו כן מובן שגם כאשר יש לו קשיים להקהיל 
לאחרי  וכן  בכך.  להסתפק  יכול  אינו  האנשים,  את 
אין  שעדיין  לו  אומרים  הנשים,  את  גם  שמקהיל 
וכפי  הטף,  את  גם  להקהיל  צריך  אלא  מספיק  זה 
רק  לא  היא  שהכוונה  התורה,  מפרשי  שמוסיפים 
לאלו שהגיעו לחינוך אלא אם רק נולד בעולם ויצא 
להקהיל  כבר  צריכים  חודש],  [מגיל  ֵנֶפל  מְסֵפק 

אותו במקום קדוש.

לחינוך,  בנוגע  פעמים  כמה  שדובר  מה  גם  וזהו 
כשמתחיל  לא  הוא  מצליח,  חינוך  אמיתי,  שחינוך 
ובן  חמש  בן  כשנעשה  לא  ואפילו  בר-מצוה,  בגיל 
לדבר  יודע  "משהתינוק  אלא  לחינוך,  שהגיע  שש 

הזקן  רבינו  שמתחיל  (כפי  תורה"  לומדו  אביו 
  בהלכות תלמוד תורה).

לכן  מקודם  עוד  להתחיל  צורך  יש  זה  ובשביל 
החינוך,  ענין  מתחיל  אז  שכבר  שנולד,  משעה   –
ועד  בזה.  וכיוצא  למעלות"  "שיר  תליית  ידי  על 
מתחיל  אמיתי  שחינוך  מקומות  בכמה  שמבואר 
חדשים  (כמה  הולד  לידת  קודם  חדשים  תשעה 
לפני  חדשים  וכמה  בגוף,  הנשמה  ירידת  לפני 
על  הגוף),  התרקמות  ענין  עצם  אפילו  שמתחיל 
ידי ההנהגה הראויה של הוריו, אביו ואימו, באופן 
שייוולד בטהרה ובקדושה, שעל ידי זה יגדל אחר 
יהודי  נחת  אמיתי,  נחת  נחת,  ממנו  שירוו  ילד  כך 

ונחת חסידי בכל הפרטים...

ומזה מובן גם בנוגע לאמיתית הענין של "הקהל" 
בנוגע לטף כפי שהוא ברוחניות, עוד לפני שנולד 
ההכנה  כשמתחילה  מיד  אלא  כפשוטו,  בעולם 
והחינוך לזה, על ידי ההנהגה המתאימה של האב 

והאם המולידים את הבן והבת.

ברוך  הקדוש  של  ל"הקהל"  בנוגע  גם  הוא  וכן 
הוא, שהגאולה היא באופן של קיבוץ גלויות, והרי 
עצם השם "קיבוץ גלויות" מורה על ליקוט וקיבוץ 

"אחד אחד", "אחד מעיר ושניים ממשפחה".

אחד  כל  גאולת  גם  להיות  צריכה  כזה  ובאופן 
ממאסר  האלקית  נפש  פדיית  עניין  שהוא  ואחד... 
יום  בכל  עבודתו  ידי  על  הבהמית...  ונפש  הגוף 
ובלבבך  בפיך  מאוד  הדבר  אליך  ד"קרוב  בהענין 
לעשותו", ללקט ולקבץ את המחשבות והדיבורים 
מנת  על  קדוש,  במקום  שיהיו  שלו,  והמעשים 

"לעשות את כל דברי התורה הזאת".

"הקהל" מתחיל כבר 
בתינוקות, ואפילו קודם

(מהתוועדות י"ט כסלו תשכ"ז)

ישמעו
למען 

ילמדו
 ולמען 

תורתו והוראותיו של הרבי 
בנושא שנת הקהל
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נאמר במדרש: "שקולים הן ישראל כצבא השמים. 
שנאמר:  שמות,  בכוכבים  ונאמר  שמות  כאן  נאמר 
אף  יקרא".  לכולם  שמות  לכוכבים  מספר  "מונה 
מנה  למצרים  ישראל  כשירדו  הוא,  ברוך  הקדוש 

מספרם כמה היו".

המשותף  המכנה  את  מבליט  טיבו,  מעצם  מספר, 
של הדברים הנמנים ומטשטש את ההבדלים הקיימים 
ביניהם. לעומת זאת, קריאת שם משקפת את המיוחד 

והשונה שיש בכל פרט ופרט בפני עצמו.

יחד: "מספר"  גם  הבחינות  שתי  קיימות  יהודי  בכל 
שהיא  היהדות  לנקודת  רומז  מספר  "שם".  וקריאת 
שווה אצל כל בני ישראל, וקריאת שם רומזת לסגולה 

וליתרון המייחדים כל יהודי.

לכן התבטאה חיבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל 
מצד  הן  חיבתם  גודל  להודיע  כדי  אלו,  דברים  בשני 
מעלתו  מצד  והן  לכולם  המשותפת  היהדות  נקודת 

המיוחדת של כל יהודי ויהודי כפרט.
(הרבי – ל קוטי שיחות, כרך ו, עמוד 7)

עֲעֹבָדהה ּוְבָכ יייםם ר ּוִבְבֵבנִנִ ֹחממֶמֶ ּבְ הה ׁשָ ֲעֹבדָדה קקָקָ בבּבַ יֶהםם ַחּיֵ ַוְימָמְררּו אֶאתתת
ָפרֶרךךְך (א, יד) ּבְ ָעבְְבדּו בָָבהֶהםם ר ששׁשֶ ָתם אֲאֲ  עֲעבֹבדדָדָָ ּכָ ֶדה, אֵאתת שּשָׂ ּבַ

תחילה  ירדו  המצרים  חייהם" –  את  "וימררו 
בכל  קשיים  והערימו  ישראל  הרוחניים של  לחייהם
קשה" –  "בעבודה  והמצוות.  התורה  לשמירת  הנוגע 
וכאשר העם נכנע ללחץ הרוחני, גרם הדבר בעקיפין 
אם  כמשמעותה.  קשה"  "עבודה  גשמי,  לש עבוד 
היו  לא  הרוחני,  ללחץ  נכנעים  היו  לא  ישראל  בני 

משתעבדים גם בגשמיות.
(הרבי – ל קוטי שיחות, כרך ב, עמוד 487)

ָנּו  ֹה ָדָָהה ּ דד ָהררֹֹעִעיםם, ְוַגםםם דדָדָ ייָננוּו ִמּיַ ַוּתֹאאַמְרןָ: אאאִאיׁש ִמצְצרִררי ִהּצִ
הַהּצֹאן (ב, יט) ְק ֶאתת שְׁשְ ַוּיַ

במילים "איש מצרי הצילנו", שזהו משה רבינו, יש 
רמז יפה על גאולת מצרים.

יעקב  לירידת  ושלושים  המאה  בשנה  נולד  משה 
ובניו למצרים. זה נרמז במחצית הראשונה של המילה 
ועשר  מאתיים  לאחר   .130 בגימטרייה  מצ  "מצרי": 
ידי  על  נגאלו  במצרים,  ישראל  בני  היו  שבהן  שנים 
משה. וזה נרמז במחצית השנייה של המילה "מצרי": 

רי בגימטרייה 210.
(רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי – 
לקוטי לוי יצחק לזוהר, חלק א, עמוד א)

שבת קודש פרשת ויחי
י"ד טבת

מתחילה   22:30 בשעה  שבת  בליל 
מתחלקת  החמה  (שנת  טבת"  "תקופת 
"תקופות"  שווים,  חלקים  לארבעה 
שותים  לא  הזו  בשעה  חז"ל).  בלשון 
סגורים  או  מכוסים  היו  שלא  ומים  מים, 
בשעה זו לא משתמשים בהם, גם אם היו 

במקרר.

סוף זמן קידוש לבנה – ליל שבת.

קריאת התורה:

ַאָּפם  "ָארּור  הפסוק  את   מנהגנו,  לפי 
ִּכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִּכי ָקָׁשָתה, ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב 
ז)  פסוק  מט,  (פרק  ְּבִיְׂשָרֵאל"  ַוֲאִפיֵצם 
המופיעים  המקרא  טעמי  לפי  קוראים 

בחומשים כרגיל.

של  האחרון  הפסוק  קריאת  בזמן 
הפרשה, המסיים את כל ספר בראשית, 
כולם עומדים. רצוי שבעל הקורא יעצור 
את  לקרוא  שיתחיל  לפני  שניות  לכמה 
שיושבים  שהמתפללים  כך  הפסוק, 
את  היטב  ישמעו  וכולם  לקום  יספיקו 
הציבור  כל  הקריאה  בסיום  הקריאה. 
כך  ואחר   – ונתחֵזק!"  חזק  "חזק  אומר: 
וגם  המשפט,  את  אומר  הקורא  בעל 

העולה לתורה אומר.

קידוש  עורכים  התפילה  לאחר 
תורה  דברי  אומרים  והתוועדות, 
אחד  וכל  טובות,  החלטות  ומקבלים 
והאנשים  ומשפחתו  עצמו  את  מחזק 
שמחה  מתוך   – יהדות  בענייני  שסביבו 

לגמרה של תורה.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"

21המקורות המפורטים מופיעים בספר

לצפות מהילדים ליותר

לאמא  משיב  הרבי  תשכ"א,  משנת  במכתב 
שביקשה את עצתו. בנה הבכור נחלש מבחינה 
חינוכית ודתית, ואף עמד להינשא עם נערה לא 
ספציפית  בהדרכה  מסתפק  לא  הרבי  דתייה. 
אלא  עליו,  ולהשפיע  הבחור  עם  לעבוד  כיצד 
ההורים  עיני  את  להאיר  ההזדמנות  את  מנצל 
בבית  מציבים  שהם  החינוכי  לסטנדרט  באשר 

והתוצאות הצפויות מכך.

ברוח  כותב  הרבי  כאן,  שמובא  נוסף  במכתב 
בעצמם  עוסקים  ששניהם  הורים  לזוג  דומה 

בחינוך.
(אגרות קודש, כרך כ, אגרת ז'תרי. מכתב מכ"ב אלול תשכ"ג)

פונה  הרבי  המכתבים,  ככל  (ברוב  כותבת 
למכותבים בגוף שלישי. המערכת) אודות בעיות 

בנה הבכור שיחיה, ואיך להשפיע עליו.

כגון  במצב  קבועים  כללים  שאין  מובן  והנה 
מפני לחברו,  מאחד  המצב  הוא  ששונה  כיון  זה. 
תכונות  ואין  שוות  אנשים  של  דיעותיהם  שאין 
הדברים.  הגיעו  היכן  בעד  תלוי  וכן  שוות  נפשם 
אבל הצד השווה בכל מצב שיהיה, שבדרכי נועם 
בשיטה  מאשר  יותר  מצליחים  המכריע  ברוב   –

ובדרך הפכית[...].

ועלי החובה להעיר שתופעה האמורה וכן עוד 
קרוב  במכתבה,  שהזכירה  זו  [כמו]  כגון  תופעות 
לודאי שזה תוצאה מהימצאו של הבן בבתי ספר 
ממנה  [המצופה]  הְמקּוֶוה  חינוכיים שלא לפי 

ומבעלה שיחיו.

ולצערנו, בטבע האדם קיימת ורגילה [נפוצה]
מילדים  [מצפים]  שכשמקווים   - ביותר השגיאה 
עולם  בהשקפת  [מסוימת]  ידועה  לרמה 

כזה,  באופן  אותם  מחנכים  הדתית,  ובהנהגתם 
גבוה  יותר  לרמה  יבואו  שלא  בהקפדה,  וכמעט 
[ובטח  וכמה  כמה  אחת  ועל  המצופה,  מהרמה 
ומצב  מעמד  מאשר  גבוה  יותר  לרמה  שלא] 

ההורים.

וכלל  כלל  מביאים  שאין  מפני  שגיאה  זוהי 
האדם  מתקיים  העמידה  בגיל  שבאם  בחשבון, 
רק  הוא  [מסוימת],  מסוימה  במידה  דתי  במעמד 
הודות לזה שבימי הנערות והבחרות עמד ברמה 
ומלחמת  החיים  שקושי  אף  שאז,  גבוה.  יותר 
ימי  רמת  את  הפחיתו  כן)  גם  (והסביבה  החיים 
הבחרות, נשאר על כל פנים [לפחות] ברמה דימי 
הבחרות  שבימי  שהאיש  מובן  שמזה  העמידה. 
שלאחרי  טבעי  הרי  מופחתה,  ברמה  יעמוד 
איזה [כמה] שנים ירד ממדריגתו ויימצא בדרגא 

[ברמה] למטה מהְמקּוֶוה.

היא] מהדברים  [המסקנה  מהאמור  המורם 
שיחיה)  בעלה  ושל  (שלה  ברצונם  שכשהיה 
שיראת שמים בפועל של ילידיהם תהיה בשווה 
ליראת שמים שלהם, צריכים היו הילדים להתחנך 
מדת  אותה  מתלמידיו  הדורש  חינוך  במוסד 
היראת שמים שדרשה מאביהם הישיבה "תומכי 
כשמתחנכים  אבל  חב"ד).  (ישיבת  תמימים" 
שכפי  במכתבה,  כהמוזכר  חינוך  הילדים במוסד 
היא  בו  הנדרשת  שמים  היראת  דרגת  השמועה 
פחותה בכמה דרגות מאותה מדת היראת שמים 
שדרשה ישיבת "תומכי תמימים" ודוגמתה – הרי 
ויש  מזה,  שלמטה  לדרגא  כשיורדים  פלא  מה 

אפשריות למאורעות אלו שכותבת.

אם  כי  מוסר,  להטפת  כוונתי  שאין  מובן 
שעדיין  שלהם  שיחיו  הילדים  לשאר  בהנוגע 
צריכים  שהילדים  [ברור]  שפשוט  הם.  ברשותם 

לקט מיוחדמכתב מבואר
של אגרות קודש 

בנושא חינוך 
הילדים

הביאור מופיע בגופן כזה. מילים שעוזרות לשטף הקריאה הכנסנו ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים או מילים - מופיעות בתוך סוגריים.
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כזה  מוסד  של  אמות  בד'  ולהתחנך  ללמוד 
שלימה.  שמים  יראת  מדת  מתלמידיו  הדורש 
עניני  כל  מהילדים  ולקוות  לדרוש  יש  ואז 
התורה והמצווה, כיון שההורים נתנו להם כל 
בסביבה  נמצאו  לא  ומעולם  לזה  האפשרית 

שהיחס שלה יחס פושרי [פשרני] וכו'.

•

בלי  בחיים  ועמדה  האמיתית  הנפש  שלוות 
ובכל  עת  בכל  היו  חשובים  ותסבוכת,  קרעים 
מקום,  שלא בערך [הרבה יותר, ללא השוואה]
וכמה  כמה  אחת  על  וכו'!  וממון  מהשכלה 
בוודאי ששקט נפשי ובריאות נפשית חשובים

בתקופתנו רבת המהפכות וכו' וכו'.

בגיל  החינוך  שתקופת  כן  גם  [ברור]  ופשוט 
על  חותמה  מטביעה  הנעורים]  [תקופת  הנ"ל 
עניין  זה  ואין  זה,  שלאחרי  שנים  וכמה  כמה 
במסגרת  שנמצאים  החודשים  אותם  רק  של 
ועיקר  מא ד  שנוגע  עניין  זהו  אם  כי  מסוימת, 
בנוגע  יותר]  הרבה  משמעותית  [ובצורה 

להשפעה שלאחריה.

לחינוך  בנוגע  הורים  בין  רגילה  טעות 
יהיה  הבנים  שמצב  שתקוותם  שיחיו,  ילדיהם 
ויהיו  כשיגדלו  מסוימת  וברמה  מסוים  באופן 
מגבילים  הזו  המחשבה  ובעקבות  עצמאיים, 
לאותה  והנערות  הילדות  בימי  החינוך  הם 

המידה ולאותה הרמה, מבלי שימת לב [כשהם 
הוא שלהם  שכשהרצון  לכך]  מודעים  לא 
שכשיהיה הבן עצמאי יהיה ברמה מסוימת, אזי 
צריך בגיל החינוך לחנכו באופן כזה שלאחרי 
שהשפעת הרחוב וכו' וכו' יגרעו את ההישגים 

של החינוך, תישאר אותה הרמה לה מקווים.

ומצוותיה  לתורה  בנוגע  אחרות,  במילות 
בגיל  הבן  כשיהיה  כשרוצים  בכלל,  וליהדות 
של  מסוימת  ברמה  יהיה  ושלושים  עשרים 
י"ג- של  בגיל  אז   – וכו'  שמים  יראת  יהדות, 
שמבחוץ האווירה  עם  ובהתחשב   [13-15] ט"ו 
שמשפיעה באופן שלילי, צריכה להיות הרמה 

שלו בהרבה יותר.

אלא שתקוותי שבהיות שניהם, היא ובעלה 
שיחיו, עוסקים בשטח החינוך, ייקחו בחשבון
מהמסקנות  יפחדו  ולא  האמור  חשבון  את 
אותו  יוציאו  הם  גם  בוודאי  שאז  המיידיות, 
תחתונה]... שורה  לאותה  [יגיעו  הכול  הסך 
בנם  של  האמיתית  טובתו  אך  שבוודאי  וכיוון 
שיטה  של  עניין  ולא  עיניהם,  לנגד  שיחיה 
והשקפת עולם תאורתית [תיאורטית] שמוכרח 
התוצאות  עם  התחשב  מבלי  בחיים  להגשמה 
רצון  מתוך  במברק  כאמור  יעשו  בוודאי  וכו' – 

ושמחה.

למה בתי הספר הציבוריים נכשלים במבחן התוצאה החינוכי?
ומשפיעה  מרכזית  דמות  היה  לוין  שלום 
עשרות  במשך  בארץ  החינוך  במערכת  מא ד 
המורים  הסתדרות  כמזכ"ל  כיהן  הוא  שנים. 
ולמשך מספר  ועד שנת תש"מ,  משנת תשט"ו 
הבינלאומית  הפדרציה  כנשיא  גם  כיהן  שנים 
של התאגדויות המורים (IFTA). לוין נפגש עם 
הרבי והתכתב אתו בנושאים ציבוריים שעמדו 

על הפרק במערכת החינוך הצעירה.

את המכתב שלפנינו, מחודש אלול תשכ"ג, 
לנשיא  בחירתו  בעקבות  ללוין  שיגר  הרבי 
"רצוני  הרבי:  לו  כותב  הדברים  בפתח   .IFTA
במילואן  שינצל  לבבי  איחולי  לו  להביע 

לתכלית  בגורלו  שנפלו  החדשות  האפשרויות 
אמיתית: ביסוס חינוך הנכון בכל ארצות תבל, 
ובארצנו הקדושה בפרט. שהרי כשמקבל אדם 
משרה חדשה הרי מקבל הוא אחריות נוספת, 
היכולת  את  נותנת  בודאי  העליונה  וההשגחה 

להוציאה לפועל".

במכתב, הרבי מדרבן את לוין (שהגיע מרקע 
אך  במינסק,  וישיבות  "חדר"  כתלמיד  דתי 
הפועלים  לתנועת  השתייך  פוליטית  מבחינה 
החינוך  שמערכות  לכך  לפעול  הלא-דתית) 
את  לילדים  ינחילו  ובעולם  בארץ  הציבוריות 
האמונה בבורא העולם – ומראה כיצד דווקא 

[כ[כשהשהםם שישימתמת ל לבב ממבלבליי ה הררמה,ה, ולולאואותהתה
ההואוא שלשלהםהם ששכשכשהרהרצוצוןן ללכךך] דעעים
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חסידות

יששששננווו ההההעעננניייןןןןן ששששללל 
""ההההקקהההלללל"" בבבבתתתתוררהה, 
עעלללל יידדדיי זהה ששששכממממההה 
וככככממממהה ממייששררררראאלל 
נננקההההללליםם ייחחחחחדיייו 
עעעל מממננננתת לללללללמווודדד 
תתתתורררהה. ובבבפפפפרטטטט 
בבבבנוווגעעעע לללללימממממוודדד 

תתווררתתת ההההחחחססיייידווותתת 
– אאלללוו ששששהההההםםם 
כככבבבברר חחחסססידדדדדיםםם 

צצרררריככככיםםםם לללההקקקקקההייללל 
יההההודדדדייםםם ננווססספפפייםם 

ששששננמממצצצאאאייםםם 
בבבבססבבבייבבבתתםםם 

וללללללללממווודד עעעעמממממהםםם 
חחחחססססידדווותתת.

(שיחת שבת פרשת 
מסעי תשכ"ז)

ררעיייייונוותת קקקצצרייםם ממממתתוורתתתת 
החחחססידותתת עעעלל פפפפרשששתת 
השששבבועע -- רעעעעיוןןןן אחחחחד 

ללכככלל ייום

פרשת ויחי

(מט, יא) עֲעֲעָנִבים סּותֹתהה ִין ְבֻבשׁשוֹ ּוְבַדםם ּיַ סס ּבַ ּבֵ ִני אֲֲאֹתנונווֹ, ּכִ ה ּבְ קקָקָ ֶפן עעעִעיירֹה ְוַּשֹׂׂרֵֹרֵ ֹאְסרִרי ַּגֶ
כל מצווה שאדם מקיים ,  עושה "לבוש" לנשמתו, שתהיה צרורה בצרור 
מצווה  בשמחה של  תלויה  זו  עליונה  קדושה  המשכת  אך  החיים. 
שלבושי  להקפיד  יש  לבושו".  ביין  "כיבס  בפסוק:  מרומז  זה  דווקא. 
המצוות יהיו "מכובסים" ב"יין", שהיין מסמל שמחה, כנאמר בתהילים: 

"ויין ישמח לבב אנוש".
(אדמו"ר הזקן – תורה אור בראשית, דף מו, עמוד ב)

תָתָתִים (מט, יד) שְׁשּפְ ין ַהּמִ ֶרם, רֵֹבץץ בבֵבֵּ ששָכר ֲחמֹרררר ּגָ ִיּשָׂ
חמור ראשי תיבות חכם מופלג ורב רבן.

החמור, שמוכן תמיד לשאת משא כבד ואינו מתנגד לזה כלל, מסמל 
הענווה  מידת  את  בנפשו  קונה  כשאדם  והכנעה.  שפלות  של  שיא 
והביטול הזאת, הוא זוכה להצלחה מופלגת בלימוד התורה. כמו שאנו 
אומרים בתפילה: "ונפשי כעפר לכול תהיה, פתח ליבי בתורתך" – על 

ידי השפלות וההכנעה העצמית האדם זוכה לפתיחת הלב בתורה.
(רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי – ליקוטי לוי יצחק לזוהר, כרך א, עמוד רעז)

פרשת שמות

מְממעוֹןן,  אּו. רְראאּובֵבן ׁשִ ייתוֹ ּבָ בבֵבֵ ֹקבב ִאיׁש וּובּ עֲעֲ יַיַ ִמצְצְצָרְיָמהה, ֵאת ִאיםם ַהּבָ ָראֵֵא ֵני ִיׂשְ בּבְ מוֹתתתת ה ׁשְ ְֶּוֵא
 ֶנֶפׁש ֹיצצְצאֵאיי ֶיֶרְך יַיעֲעֹקֹבב ְוָאשֵׁשר. ַויְ הִהיי כָכָּ דד ִי ּגָ ן ּוִבְנָימִמן. דדָּד ן ְוַנְפתּּתָָ ֻֻֻשָכר ְזבבּו יִישּשָׂ ִֵוי ִויהּוָדה.

ְבִמְצָריִים (א, א-ה) ְבעִעים ָנֶפששׁש, ְויוֵֹסף ָהיָָיההה ׁשִ
המצוות  במעשה  מסוימת  לשל מות  מגיע  אדם  כאשר  לפעמים, 
רצון  ושביעות  גאווה  לידי  לבוא  עלול  הוא  בזה,  וכיוצא  ה'  ביראת  או 
אל  אותה  ומורידה  העבודה  ערך  את  מבטלת  זו  הרגשה  עצמית. 

ה'קליפות', כוחות הטומאה.

מי  מצרימה" -  הבאים  ישראל  בני  שמות  "ואלה  בפסוקים:  מרומז  זה 
שהוא  ל'מצר'  שירדה  ישראל,  בני  עבודת  של  ולשיממון  לַשמות  גרם 
שהאדם  זה  לכך  שגרם  מה  לוי" –  שמעון,  "ראובן,  ה'קליפות'?  שטח 
בשל מות,  עבודתי  את  עובד  ראו אני  ואומר:  שלו  ה'  בעבודת  מתגאה 
ראוי אני שישמע ה' בקולי בזכות עבודתי, וה' צריך להתלוות אליי בגלל 

מעשיי.
(הבעל שם טוב – צוואת הריב"ש, סימן קכד, עמוד 44)

המדרש אומר: "מלמד שלא שינו את שמם. באותם השמות שירדו 
היהודי  העם  של  קיומו  סוד  רמוז  כאן  עלו".  שמות  באותם  למצרים, 
בגלויות קשות ומסוכנות. כשריכוז יהודי מצוי במקום שאורח החיים 
שלו עומד בניגוד מוחלט לרוח התורה, צריך להבטיח בראש ובראשונה 
שהילדים יזכרו ויידעו מי הם ומי היו אבותיהם. יש להחדיר לתודעתם 
רבקה,  שרה,  ובנות  ויעקב  יצחק  אברהם,  בני  המה,  יהודים  ילדים  כי 
מורם.  ובראש  בגאון  היהודיים  שמותיהם  את  יישאו  ואז  ולאה,  רחל 
ילדים אלה, כאשר יגדלו, יידעו לשמור על הזהות היהודית שלהם בכל 
מצב, ובבוא המועד ייצאו מ"מצרים" באותם השמות שירדו – יהודים 

לכל דבר.
(הרבי – ל קוטי שיחות, כרך ו, עמוד 243)
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ע"ה  דרוקמן  חיים  הרב  של  ראיון  מתוך  קטעים 
JEM למיזם "הסיפור שלי " , באדיבות חברת

הנוער  תנועת  של  שליח  שימשתי  תשי"ז  בשנת 
הגעתי  הברית.  בארצות  עקיבא'  'בני  הדתית 
י"ט  הגאולה'  'חג  לרגל  הרבי  של  להתוועדות 
בכסלו, ומאוד התרשמתי מהמעמד. לאורך שעות 
ולשיר  תורה  דברי  מלומר  פסק  לא  הרבי  רבות 
שכולם  ארץ  מהדרך  מאוד  והתפעלתי  ניגונים, 
בשכונת  התארחתי  גם  בהמשך  כלפיו.  רחשו 
קראון הייטס באחת משבתות המברכים שבהן נהג 
הרבי לערוך התוועדות, וכך יצא לי שוב להשתתף 

במעמד מיוחד זה.

חיים  הרב  עבורי  סידר  חורף  אותו  בהמשך 
מאוחרת.  לילה  בשעת  ליחידות  תור  גם  גולבסקי 
הנושא המרכזי שעליו נסובה השיחה היה החינוך 
הלימוד  למסגרות  שבניגוד  לרבי  אמרתי  היהודי. 
התלמידים  נמצאים  שם  הספר,  בבתי  הפורמליות 
מדי יום לאורך שעות רבות שבהן אפשר להקנות 
להם ידע רב, בתנועת הנוער החניכים נמצאים רק 
בשבתות ובימי ראשון לשעות בודדות, ולכן אנחנו 
אמונה  של  הנושאים  בהקניית  בעיקר  מתמקדים 
שלדעתו  הייתה  הרבי  של  תגובתו  שמיים.  ויראת 
שעיקר  היה  ראוי  הפורמליים  הספר  בבתי  גם 
ויראת  אמונה  נושאי  על  יהיה  והדגש  המיקוד 
לאורך  אותי  ללוות  ממשיך  הזה  המסר  שמיים. 

שנות עבודתי הרבות בתחום החינוך היהודי.

למקובל.  מעבר  הרבה  התארכה  שלנו  השיחה 
בפעמון  המזכיר  צלצל  פעמים  ששלוש  לי  זכור 
אבל  לסיים,  הזמן  שהגיע  לסמן  שנועד  המיוחד 
ביטוי  זה  יהיה  מהצלצול.  והתעלם  המשיך  הרבי 

שממש  אומר  אם  מדי  קטן 
נהניתי מכל רגע במחיצתו. 
האווירה לאורך כל המפגש 
ומרוממת,  מיוחדת  הייתה 
מאותה  שיצאתי  זוכר  ואני 
עזה  בהתרשמות  פגישה 
אדם  לפניי  ראיתי  ביותר. 
בלתי  קומה  שיעור  בעל 
רגיל, שניכר היה שמתמצא 
היטב בכל הנושאים שבהם 
הדברים  וכל  דיברנו, 
שייכים  כך  כל  היו  שאמר 

ורלוונטיים לנקודות שעלו בשיחתנו.

שנערך  חגיגי  במעמד  השתתפתי  תנש"א  בשנת 
שבקריית  חב"ד  הר  נחלת  בשכונת  שבת  במוצאי 
של  תורה'  'משנה  ספר  לימוד  סיום  לרגל  מלאכי, 
וכך  הברית,  לארצות  טסתי  לילה  באותו  הרמב"ם. 
בחלוקת  הרבי  אצל  עברתי  למחרת  שממש  יצא 
סיפרתי  למעלה].  בתמונה  שמתועד  [כפי  הדולרים 
נושא  על   – בסיום  דיברתי  שעליה  הנקודה  על  לו 
יהודים  לקרב  צורך  שיש  כך  ועל  ישראל,  אהבת 
רק  אלא  קטרוגים  עליהם  לחפש  מבלי  באהבה 
כל  ומדריך  מדבר  שהרבי  כפי  זכות,  לימוד  מתוך 
בסיום   – שהרמב"ם  הרבי  לי  אמר  בתגובה  הזמן. 
שכל  ואומר  מזה  יותר  מוסיף   – תורה  משנה  ספר 
ורק  אך  יתעסקו  ישראל  עם  רק  ולא  עולם  באי 

ב"לדעת את ה'".

זה היה תקופה קצרה אחרי שנפתחו שערי ברית 
לזה  בהקשר  ארצה.  עלו  יהודים  והמוני  המועצות 
בכלל  וליהודים  לחסידים  שיקרא  מהרבי  ביקשתי 
הללו  השנים  כל  אחרי  העולים.  בקליטת  לסייע 
לקרב  צריך  הסובייטי,  הדיכוי  תחת  חיו  שהם 
הכול  עשו  שמהם  לשורשים  חזרה  באהבה  אותם 
שדברים  הרבי  לי  אמר  בתגובה  אותם.  לנתק  כדי 
אלה כבר נעשו ונעשים, ושהחסידים מקרבים את 
אותם יהודים עוד בהיותם בברית המועצות. כמובן 

ששמחתי מאוד לשמוע זאת.

שמצודתו  ישראל  מנהיגי  מגדולי  היה  הרבי 
יש  שבו  מקום  בכל  כולו,  העולם  כל  על  פרוסה 
ומקום  מקום  בכל  ישראל  לעם  ודאגתו  יהודים, 
עדים  ראיה.  צריכה  שאינה  המפורסמות  מן  היא 
לכך השלוחים ששלח לכל מקום, כולל המקומות 
היהדות ,   שם  קיימת  שבזכותם  ביותר,  הנידחים 
ויהודים התעוררו והתקרבו לשורשי עמם. אשרינו 

שזכינו בדורנו לדמות מיוחדת במינה כמו הרבי.

"לדעת את ה'"
תאריך: כ"ז טבת תנש"א
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מקריסה  החינוך  את  מצילה  הזו  התפיסה 
מוסרית וערכית.

(אגרות קודש, כרך כב, אגרת ח'תרסד)

היסודיים  הספר  בבתי  כשמתבוננים 
הרי  שהם,  מקום  בכל  [הציבוריים]  העממיים 
את  להדריך  היא  [מטרתם] שתכליתם  מובן 
התלמידים בשלבים יסודיים לתכלית [במטרה 
הם  שבכללותם  מסוימים,  הישגים  להשיג] 
להקנות  א)  עיקריים:  [תחומים]  שטחים  בשני 
התלמיד  את  לחנך  ב)  ידיעות.  כמות  לתלמיד 
מתאימה  [להתנהגות]  להנהגה  ולהכשירו 

בחייו לכשיגדל.

מתחלק  האלה  השטחים  משני  אחד  כל 
כמובן לכמה מחלקות, ובהנוגע לשטח החינוך 
בפרט – יש בו עצמו שני חלקים: שטח היחסים 
שבין אדם לחברו, ושטח התפתחותו הפרטית 
האישיות  לטיפוס  היא  הכוונה  בעיקר  שבו 
שהתלמיד מתעצב להיות, שזה נבדק בשאלה
כיצד יתייחס האדם לרצונותיו ותאוותיו הוא.

העממיים  הספר  בתי  בתוצאות  והמתבונן 
ולפי  אירופה,  ארצות  ובכמה  הברית,  בארצות 
ישראל,  בארץ  גם  דומה  הוא  המצב  ידיעותיי 
לבתי  יש  החנוך  שבשטח  מסקנא  לידי  בא 
הנוגע  בחלק  חשוב  הישג  היסודיים  הספר 
בין  המחיצות  להקטין  לזה,  זה  האדם  ליחסי 
בעניינים  ובכלל  לזה,  זה  ולקרבם  לאדם  אדם 
הנקראים עכשיו בשם "דמוקרטי" (כל זה נוסף 
מובן  ידיעות).  הקניית  בשטח  ההישגים  על 
אשר כמו בכל ענין יש גם כאן יוצאים מן הכלל, 
שבמזיד או בשוגג ניצלו את בתי הספר בכיוון 

הפכי, אבל המדובר הוא ברוב ובכללות.

המצערת,  לנקודה  באים  אנו  מכאן  אך 
כן  גם  מביאה  האמורה  שהתבוננות 
היסודיים  הספר  שבתי  בכך  הכרה  לידי 
ההתפתחות  בשטח  העממיים לא הצליחו 
בשטח  אומרת  זאת  התלמידים,  של  הפרטית 
הבית  להשפעת  הודות  ורק  התאוות,  ריסון 
ולא  לגמרי  תרבות  עול  פרקו  לא  דתי  וחינוך 
"דזשאנגל"  עבות,  ליער  העולם  את  הפכו 

בלע"ז [בלועזית: ג'ונגל].

השפעת  אשר  המדינות  שבאותן  רואים  לכן 
בהן  גדלה  סיבות,  מאיזו  בהן,  נחלשה  ההורים 
עבריינות הנוער שלא בערך [בלי השוואה] יותר 
מאשר במדינות אחרות, אף שדרגת בתי הספר 
שווה  והלימודית  החינוכית  הרמה  מבחינת 
הסטטיסטיקה  בידי  אין  בכולן.  יותר  או  פחות 

אבל  במספרים,  הנ"ל  המסקנא  את  להוכיח 
בהיות כבודו מומחה במקצוע זה, הוא לא נצרך 

לזה מפני שהוא חי את המציאות הזו בשטח.

אי  על  לעיל  בהאמור  פלא  אין  אמנם, 
הצלחתם של בתי הספר בתחום האישי. שהרי 
כמה  יש  התלמיד,  ידיעות  להרחבת  בהנוגע 
להתקדמות  רצונו  את  ולעורר  לעודדו  דרכים 
ואמצעים  הסברה  ידי  על  וזאת  והישגים, 
בעתיד  או  מידי]  [באופן  אתר  על  לו  הנוגעים 
הקרוב. וכן בהנוגע לפיתוח חוש הדמוקרטיה 
המצב  פשוט  אשר  לחברו,  אדם  שבין  והיחס 
כמה ילדים וילדות  בסביבת  נמצא   שהתלמיד 
[משום  זה  חוש  לפיתוח  הרבה  עושה  כבר 
שכך הוא לומד כיצד להתנהג בחברת אנשים 
ולהתחשב באחרים]. מה שאין כן בנוגע לריסון 
לעודד  אפשר  אי  הזה  שבתחום   – התאוות 
וזה  תמריצים,  בעזרת  והישגים  התקדמות 
בחברת  השהייה  מעצם  מאליו  קורה  לא  גם 

תלמידים אחרים.

ואין זה [השליטה העצמית והריסון העצמי]
שאין  בזה,  הדוגמא  וכידוע  מאליו.  הבא  דבר 
שיאחז  ידי  על  עצמו  את  להרים  יכול  אדם 
דרושה  אלא  למעלה,  וימשכם  בשערותיו 
אנו,  ובדורנו  עליה.  לסמוך  לו  מחוצה  נקודה 
מזה  לצפות  יש  מה  הגדול  לצערנו  נוכחנו 
שהתלמיד בטח יסמוך על רגש הצדק והיושר 
שהמורה מלמדו, או על השפעת אחיו הגדול, 
ואפילו על אימתו של השוטר (באותה תקופה 
"ילדי  של  הנגד  תרבות  תנועת  התחוללה 
החינוכיות  המוסכמות  בכל  שמרדו  הפרחים", 
נוער  בני  אותם  של  והפעילות  והחברתיות, 
עם  ועימותים  אלימות  למהומות  עד  גלשה 
שוטרים ותופעות מסוכנות אחרות. המערכת).

הנוער  בני  להם  מוצאים  לשנה  ומשנה 
השוטר  מאימת  להשתחרר  חדשים  תחבולות 
והשופט, ונגע העבריינות הולך ומתפשט. ועד 
כמה שהתרבות האנושית בכלל היא מקל רצוץ 
לתמוך עליו [משענת רעועה להיסמך עליה] – 
אשר  [בגרמניה],  אשכנז  במדינת  ראינו  ָראֹה 
עליונותה בשיטות פילוסופיה ואפילו "מוסר" 
של  דורות  גידלה  למעשה  אבל  ידועה,  הייתה 

חיות טרף בצורת אדם.

בלב  לנטוע  אחרת  עצה  שאין  ברור 
וממשית  הגונה  משמעת  הנוער  הילדים ובני 
יותר  עליון  כוח  אהבת  או  יראה  ידי  על  אלא 
לאמתו  זה,  באופן  שרק  עצמו.  האדם  מכוח 
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של דבר אפשר להדריכם ולחנכם לרסן התאוות 
והרצון [ולא לעשות כל דבר שמתחשק להם ללא 

גבולות].

עד  לדחותו  שאפשר  ענין  אינו  זה  דבר  והרי 
אפילו  או  עשרה,  שמונה  בן  יהיה  הילד  אשר 
חינוך  להם  לתת  יתחילו  ואז  עשרה,  שלוש  בן 
[יעשו מה שהם  לבם  בשרירות  ילכו  אז  ועד  זה, 
מפני  [הפחד  ודם  בשר  שמורא  בתקוה  רוצים], 
הטוב  בדרך  ידריכם  מהם]  אנושי   שחזק  כוח 

והישר.

כאמור, אינה נראית עצה אחרת אלא להשריש 
בלבות הילדים משחר טל ילדותם אמונה חזקה 
בבורא עולם, אשר הוא מנהיגו גם עתה בפועל, 
ובסגנון חכמינו ז"ל, להסביר להם שיש "עין רואה 
ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים". בספר 
שאי אפשר לזייפו, ועין וא ו זן שאי אפשר לשחדם 
ערמומיות  מיני  כל  ידי  על  שולל  להוליכם  או 

והתחכמות[...].

לכן, איזה בית ספר שהוא, אם תוכניתו כוללת 
בשאלת  [שנוגע  מוסרי  חינוך  החינוך,  ענין 

העצמי] והריסון  הגבולות  הפנימית,  האישיות 
לפגוע  לא  מחנך  [שבעיקרו  דמוקרטי  רק  ולא 
ענין  יהיה  מיסודותיו  שאחד  מוכרח  באחרים], 
[מופשט  מופשטי  כלימוד  ולא   – הנ"ל  האמונה 

ותיאורטי] אלא כעניין הנוגע לחיי היום-יום[...].

ספר  בתי  הנקראים  ספר  בתי  שישנם  ואף 
ממלכתיים סתם, בלי הוספת המלה "דתי", אבל 
על פי האמור פשוט [ברור] שהחילוק [ההבדל]
צריך להיות רק בנוגע לכמות השעות המוקדשות 
הבית  שלול  ושלום  חס  באם  אבל  דת,  ללימודי 
חסר  הרי  לגמרי,  דתיּות  [אין בבית הספר]  ספר 
הוא  זה  בדורנו  אשר  ענין  ממילא  בדרך  בו 
לחנך   – הספר  בית  של  העיקריים  מהתפקידים 
את התלמיד להיות אדם ראוי לשמו, בהבדל מחיי 
הבהמה, אשר לכל לראש [קודם כל] מֹותר האדם 
מן הבהמה [יתרונו הגדול של האדם על הבהמה]
הוא בזה שהאדם אינו משועבד לאינסטינקטים 
ולתאוות ולנטיות טבעיות, כי אם שולט בהם, או
ולשלוט  לרסנם  משתדל  [לפחות]  פנים  כל  על 

עליהם.

להפוך את הילד למנהיג
עצמה  על  שחזרה  החינוכיות  העצות  אחת 
אחת,  במילה  היא,  להורים  הרבי  של  בהדרכות 
שפחדו  להורים  למנהיגים.  הילדים  את  להפוך 
ביטחון  חסר  ומוטיבציה,  עניין  מאבד  שהילד 
לתת  אחת  מפעם  יותר  הציע  הרבי   – מרדן  או 

לילדים להוביל ולהנהיג ילדים אחרים.

לפנינו שתי דוגמאות.
(אגרות קודש – כרך יח, אגרת ו'תתצא. כרך יט, אגרת ז'שעב)

את  מעסיקים  היו  שאם  לומר,  מקום  יש 
משפיע  מנהיג,  להיות  שיכול  בעניין  הנער 
שבת  מסיבות  (בדוגמת  [וכדומה]  בזה  וכיוצא 
שנים  [בכמה]  באיזה  ממנו  של ילדים קטנים 
[בביטחון] בבטחה  מוסיף  זה  היה  בזה),  וכיוצא 
שמצליח  רואה  שהיה  כיון  שלו,  וביציבות  שלו 
ועל  והדרכתו,  לקולו  הנשמעים  כאלה  וישנם 

מהפרעות  שכמה  לומר  מקום  יש  זו,  הזזה  ידי 
[ההפרעות והבעיות] היו בטלים מעצמן.

*

מביתם  הילד]  [את  לשלחו  אין  עתה  לעת 
כיון  אותו,  שיאתגר  מרוחק  במוסד  להתחנך 
שבודאי לא תהיה השגחה עליו במקום אחר כמו 
בכדי  זה,  עם  ביחד  אבל  בבית.  להיות  שאפשר 
שמוותרים  מיוחד  פינוק  של  ענין  תהיה  שלא 
והוא  ועוד  ומורידים את רמת הציפיות ממנו,  לו 
ואף עיקרית היא שצריך] נוספת  [וסיבה  העיקר 
להמציא  יש  זה  בשביל   – שלו  המרץ  את  לחזק 
לו נוסף על לימודיו גם ענין של עסקנות שהוא 
ממנו  קבוצת ילדים צעירים  וכמו  המנהיג,  יהיה 
בזה.  וכיוצא  קדש  בלימודי  עמהם  שילמוד 
במרץ  מוסיפה  בדבר  שהצלחה  במוחש  ורואים 

ובעצמאות.
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הם  הרבי.  למזכירות  התקשרו  בירושלים,  ששהו 
רצו ליזום פעילויות רבות בנושא החינוך, וביקשו 
קטע  הנה  לעשות.  ואיך  מה  והוראות  הבהרות 
הרי  חינוך',  ל'מבצע  "בנוגע  להם:  שנמסר  ממה 
חינוך'  'מבצע  מסודר.  בסדר  להיעשות  צריך  זה 
להקיף  שעליו  מבצע  אלא  מקומי,  עניין  איננו 
בהפעולות  להשתתף  אתם  הארץ.  יכולים  כל  את 
אתם  עצמכם...  בפני  לא  אך  בארץ,  שמתקיימות 
החב"דניקעס  כל  הארץ,  יהודי  כל  את  בכך  תזכו 
דבר  זהו  אך  והבחורים],  אנ"ש   -] וה'תמימים' 
ברור שזה צריך להעשות מחוץ לזמני הסדר [של 

הלימודים] ואסור שזה יפגע בזמני הסדר".

בט"ז אייר תשל"ו דיווח הרב אפרים וולף לרבי 
הראשי  "עם  חינוך'7:  'מבצע  במסגרת  הנעשה  על 
חב"ד]  ובכפר  [בלוד  בישיבה  והר " מי ם  ישיבות 
גופא,  בישיבה  גם  חינוך  במבצע  שיעסקו  סוכם 
ובנוסף ללימוד הגמרא וכו' עם התלמידים, ידברו 

א י תם גם בענייני חינוך מצד יראת שמים".

אייר8:  בד'  כבר  לרבי  דווח  בחוץ,  פעילות  לגבי 
"לאחר ההתוועדות ביום ו' בבוקר ישבנו לאסיפת 
למבצע  הפעולות  בענין  חב"ד  בכפר  עסקנים 
את  לעבד  עצמו  על  קיבל  חפר  שמואל  ר'  חינוך. 
ר'  לדפוס.  ולהכינו  הילדים  עם  שילמדו  החומר 
ספר,  בבתי  פעולה  מקומות  לארגן  סלונים  משה 
כ-25 שוב  התאספו  בערב  א'  ביום  וכו'.  גנים 
באופן  הפעולות  באופן  ודנו  הארץ  מכל  עסקנים 

מעשי יותר".

בסוף אותו חודש דיווח לרבי הרב חיים בנימיני, 
בפטרופוליס  ישראל  מחנה  ישיבת  וראש  מייסד 
כ"ק  שהואיל  על  הידיעות  קבלת  "עם  שבברזיל9: 
החינוך  ושנת  חינוך  על  לעורר  שליט"א  אדמו"ר 
התורני, השתנה המצב לטובה ב"ה. הבחורים יחיו 
לומדים יותר ומקבלים על עצמם בעניני לימוד הן 

בזמן והן בכמות, משניות, דפים, פרקים וכו'.

הישיבה  מטעם  בעיתונות  הודענו  כן  "כמו 
בלי  תלמידים-ות  לקבל  החלטה  על  והמכללה 
למה  נוסף   26% של  [הנחה]  בשיעור  אמצעים 
החינוך  מוסדות  מיתר  [גם]  וביקשנו  כבר  שיש 

לעשות כן לכל הפחות עד 10%.

"כמו כן יצאו תלמידים בכמה קבוצות לריו [דה 
ופעלו  כן,  לפני  א'  וביום  בעומר  ל"ג  ביום  ז'נרו] 
כ-2500 לערך  עם  ומועדונים  ספר  בתי  ב-5  ב"ה 

7. 'ימי תמימים' כרך ז' עמ' 87.
8. שם עמ' 83-82.

9. 'ישיבה של מעלה', כפר חב"ד תש"ע, עמ' 337-336.

חז"ל  ומאמרי  הפסוקים  שינון  לגבי  הן  ילדים-ות, 
והן לגבי חלוקת מטבעות ונתינתם לצדקה. חלק 
קודש  לשבת  הביתה  נוסעים  יחיו  מהתלמידים 
במקומותיהם  יעשו  כן  גם  והם  שבועות  לפני 

בהנ"ל.

להורים  איגרת  תרגום  לדפוס  "מסרנו 
ולתלמידים, ומקווים שגם זה יביא תועלת המקווה 
בע"ה. נוסף להנ"ל החל מערב שבת קודש במדבר 
שבת  בערב  שיעור  לתת  יחיו  תלמידים  הוזמנו 
בבית ספר על שם מכס נורדאו בריו, על [אודות] 

שבת קודש ועל תפילות השבת.

מה  על  יחיו  התלמידים  עם  משוחח  "הנני 
שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לומר בשבת קודש 
פרשת קדושים בקשר ל'ישיבה גדולה' ועל הצורך 

לפעול כדי שיהיה 'צר לי המקום'".

שלושת  עם  נמנה  צייטלין  אליעזר  אהרן  הרב 
הבחורים שנשלחו על ידי הרבי לצפת, וניהל יומן 
בתמוז  בכ"ב  לרבי.  דוחות  משגר  היה  פיו  שעל 
תשל"ו, בתום שנת הלימודים, הוא מסכם: "במשך 
התקופה שבין יום ו' ערב שבת קודש פרשת אמור 
עד ו' ערב שבת קודש פרשת קורח, הספקנו לבקר 
ב-941 בתי ספר בהם לומדים 20,000 תלמידים כן 
יוצאים  ב'כולל'  הלימודים  אחר  יום  מדי  ירבו... 
מדי  כלל,  בדרך  במושבים.  לביקורים  האברכים 
בפעולה  חלק  מהנוטלים  חלק  אחר.  במושב  יום 
ולקבוע  מזוזות  לבדוק  בית'  ל'ביקורי  הולכים 
חומר  ומחלקים  ב'טנק'  נשארים  השאר  חדשות. 
ומחלקים  ילדים  אוספים  יהדות.  בנושאי  הסברה 
עמם.  לומדים  הפסוקים.  י"ב  של  כרטיסיות  להם 
'שיחות  ומעריב',  'מנחה  חוברת  להם  מחלקים 
של  תמונה  או  צדקה  של  קופה  פמוט,  לנוער', 
פועלים  צבא  במחנות  ביקורים  שישי  בימי  הרבי. 

עם חיילי צה"ל".

"אתם תזכו בכך את כל יהודי 
הארץ, כל החב"דניקעס 

וה'תמימים' [- אנ"ש 
והבחורים], אך זהו דבר 

ברור שזה צריך להעשות 
מחוץ לזמני הסדר [של 

הלימודים] ואסור שזה יפגע 
בזמני הסדר"
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ולא  תלמידים,  ועוד  עוד  לקבל  המוסדות  מנהלי 
אילוצים  בגלל  תלמידים  לסנן  ולא  מורים  לפטר 

כלכליים.

הרבי סיכם את דבריו במילים הבלתי-שגרתיות 
להיות  רוצים  או  לקולי  הנשמעים  "כל  הבאות: 
בקשה,  בתור  הנ"ל  ההצעה  קיימת  נשמעים, 

ובקשה כפולה ומכופלת".

אנ"ש  לכל  רשמית  קריאה  התפרסמה  למחרת 
יורק:  בניו  המרכזית  חב"ד  אגודת  צעירי  מטעם 
אדמו"ר  כ"ק  הכריז  האחרונות  "בהתוועדויות 
שליט"א על שנה זו כ"שנת חינוך", שהנקודה בזה 
אצל  החינוך  ענין  ולהגדיל  לחזק  שצריכים  היא 
קטנים  של  חינוך  ישראל:  מבני  ואחת  אחד  כל 
"קטנים"  של  וחינוך  בשנים,  קטנים   – כפשוטו 
בשנים...  מבוגרים  כבר  שהם  פי  על  אף  בידיעות 
זה  חינוך  במבצע  להשתדל  צריך  ואחד  אחד  וכל 
יתחנך  ישראל  ובת  בן  שכל  עד  גדול,  הכי  במרץ 
כ"ק  ומצוותיה...  התורה  פי  על  הכשר  בחינוך 
שצריכים  פעמים  כמה  הדגיש  שליט"א  אדמו"ר 
בפרסום  גדול,  הכי  במרץ  חינוך  במבצע  לעסוק 
בזה  וכיוצא  בהעיתונות  לפרסם  וכן  וכו',  וברעש 
ירעש  כולו  העולם  שכל  עד  זה,  מבצע  אודות 

מדבר זה".

ציין  הזדמנות  בכל  כמעט  הבאה,  בתקופה 
חודש  מראש  במכתב  המיוחד.  העיתוי  את  הרבי 
היהדות  "את  לדוגמה6:  הרבי,  כותב  תשל"ו  אלול 
יש להביא לכל יהודי ויהודי, בעיקר בשנה זו של 
כל  לעשות  אחד  כל  נקרא  שבה  [ל]תורה,  חינוך 
אל  והמצוות  התורה  את  להביא  כדי  שביכולתו 
שכבר  אלו  לרבות  וזקנים,  צעירים  היהודים,  כל 
בידיעות  צעירים  עודם  אך  בשנים  צעירים  אינם 

ובחוויות יהודיות".

תהלוכה שלא מן המניין
אצל  בעומר  ל"ג  תהלוכת  נערכה  כלל  בדרך 
בשבוע,  ראשון  ביום  חל  בעומר  כשל"ג  רק  הרבי 
משום שזה יום חופש בארצות הברית וכך ילדים 
וילדות רבים יכולים להשתתף בתהלוכה. באותה 
הנהלת  אך  שלישי,  ביום  בעומר  ל"ג  חל  שנה 
מהרגיל  לחרוג  לרבי  הציעה  חב"ד  אגודת  צעירי 
ולקיים תהלוכה, לרגל 'שנת החינוך'. הרבי הסכים 
להצעה וכתב: "אם אפשר להשיג מספר גדול של 

ילדים, כדאי".

6. לפרופסור וולוול גרין - 'היכל מנחם' כרך ג' עמ' קד, במקורה באנגלית, 
שם בתרגום-חופשי.

גם  ובהן  שיחות,  כמה  הרבי  השמיע  בתהלוכה 
בין  והפצה  לשינון  פסוקים  שישה  עוד  הוסיף 
בעל  שיש  יידע  ש  ילד  כדי  "בראשית",  הילדים: 
בית לעולם; "ושיננתם", בקשה להורים שילמדום 
נובעת  הצלחה  שאי  שיידע  כדי  "יגעתי",  תורה; 
מחוסר יגיעה; "ואהבת", שיפעלו וישפיעו גם על 
תכלית  שזוהי  לדעת  האדם",  כל  "וזה  חבריהם; 
זה  כל  את  לעשות  ישראל",  ו"ישמח  השליחות; 

בשמחה.

 788 מספר  בניין  על  נתלו  התהלוכה  לקראת 
ועליהן  כרזות  ל-770,  הסמוך  הבניין  בשדרה, 
בהתוועדות  ופרסם  בחר  שהרבי  הפסוקים  ששת 
בל"ג  השיחה  לאחר  יומיים  אייר.  חודש  בראש 
הוראה  יצאה  הצהריים,  אחר  שישי  ביום  בעומר, 

מהרבי לתלות גם את ששת הפסוקים החדשים.

'מבצע חינוך' גם ביפן
במסגרת התכתבותו של המזכיר הרב חודוקוב 
את  לנצל  אותם  לעורר  ִהרבה  שונים,  אישים  עם 
למשל  כך  חינוך'.  ב'מבצע  ולעסוק  קשריהם 
כתב בכ"ד סיוון תשל"ו לרב אברהם גודין, מזכיר 
למצוא  "כדאי  הקודש:  בארץ  חב"ד  אגודת  צעירי 
שכיהן  קלופט,  יואל  [הרב  לו  למסור  הזדמנות 
כדיין בחיפה] פרישת שלום [- ד"ש] בשמי ואשר 
ביקשתיו לעשות גם מה שביכולתו, ובעזרת השם 
החינוך  שנת  במסגרת  הרבה,  לפעול  יכול  יתברך 
של  והן  בשנים  הצעירים  של  הן  חינוכם  לטובת 

הקטנים בידיעותיהם".

בד' אייר תשל"ו, שיגר הרב חודוקוב מכתב לרב 
החינוך  שנת  עם  "בהתאם  חיטריק:  הירש  צבי 
יש  עתה,  גם  ואולי  [בעבר],  לפנים  אשר  נזכרתי 
לו קישורים מסחריים עם יאפאן [יפן]. ואשר לכן 
הזכות  עם  יחד  המיוחד,  הדבר  על  לעוררו  הנני 
המרץ  בכל  ולפעול  להתעניין  שבזה,  הגדולה 
פעולות  להתפשטות  בנוגע  האפשרות  ובכל 
המטרה  וכפי  ההיא,  בהמדינה  גם  החינוך  שנת 
יהודי  ולכל  וילדה  ילד  לכל  להגיע  שצריכים 
בנוגע  והן  בעצמם  הן  לחינוך,  הזקוקים  בכלל 
להשפיע על אחרים. ונא להודיענו שהתחיל בזה 
בשעה טובה ומוצלחת, ולדווח לנו מזמן לזמן גם 

מהמשך הדבר".

"תזכו בכך את כל יהודי הארץ"
בנושא  הרבי  של  הראשונה  השיחה  אחרי  מיד 
הקודש  לארץ  השלוחים  קבוצת  חינוך',  'מבצע 

17

מבצע חינוך
לחנך ילדים וגם מבוגרים, לתת לילדים תמריצים שגם הם ישפיעו 

ויחנכו את חבריהם לתורה וליהדות, ו"להקיף את כל הארץ" 
בפעילות ב"שנת החינוך" • סקירה מרתקת על תולדותיו של 

המבצע לחינוך "כל בן או בת" בחינוך יהודי כשר

"מכריזים על שנה זו כ'שנת 
החינוך'"

בהתוועדות אחרון של פסח תשל"ו דיבר הרבי 
ודברים  הילדים1,  לחינוך  להתמסר  החובה  על 
ברורים יותר נאמרו בשבת הבאה. אז אמר הרבי2 
שבהתאם ל"מנהג המדינה", שמחליטים להקדיש 
על  ומכריזים  מסוים  מרכזי  לעניין  מסוימת  שנה 
החינוך'  כ'שנת  זו  שנה  על  "מכריזים  ברבים,  כך 
ו'מבצע חינוך', ומטרתו שלא יהיו בן או בת שלא 

יזכו לחינוך יהודי על פי דרך היהדות האמיתית ".

ואמר  בזריזות,  למשימה  להירתם  קרא  הרבי 
ועד  להקים  ואף  בתקשורת  'רעש'  לעורר  שיש 
שיעסוק בניהול המבצע החדש. בהמשך הדברים, 
המבצע  של  המעשיים  הצדדים  על  דיבר  הרבי 
החדש, בהם רישום ילדים למחנות קיץ על טהרת 
בנושא3:  הדברים  את  הרבי  סיכם  וכך  הקודש. 
ואחת,  אחד  לכל  נוגע  החינוך  בעניין  "המדובר 
פועלים  או  בעבר  זה  בתחום  שעסקו  אלו  ובפרט 

כבר בהווה, ובהצלחה".

אייר,  חודש  ראש  בליל  יותר,  מאוחר  כשבוע 
תוכנה  שרוב  מיוחדת  התוועדות  הרבי  קיים 
הוקדש לעניין 'מבצע חינוך'. לראשונה דיבר הרבי 
פסוקים  שישה  של  פה  בעל  שינון  על  בפומבי 
אחר  שהיה  (מה  במיוחד  שנבחרו  חז"ל  ומאמרי 
כך לשנים עשר הפסוקים, כפי שיסופר בהמשך): 
ודור",  דור  "בכל  ישראל",  "שמע  ציווה",  "תורה 
הורה  הרבי  ה'".  ו"והנה  קרוב"  "כי  ישראל",  "כל 

להדפיס ולהפיץ את הפסוקים בין הילדים.

על  בישר  הרבי  הבאה4,  בשבת  בהתוועדות 
בין  קונטיקט.  הייבן,  בניו  חדשה,  ישיבה  הקמת 

1. שיחות-קודש תשל"ו כרך ב' עמ' 102.
2. שם עמוד 118.

3. שם עמ' 125.
4. שם עמ' 179 - בלתי מוגה. ולאחר מכן מוגה בלקו"ש חי"ד עמ' 334-333.

השאר אמר5: "ממנו יראו וכן יעשו רבים. שממוסד 
עניין  את  לחזק  אחרים,  למקומות  ילמדו  זה 
השתדלות  ובעיקר,  ומקום.  מקום  בכל  החינוך 
למוסדות  ותלמידות  תלמידים  להכניס  גדולה 
חינוך הכשרים, ריבוי תלמידים ותלמידות, וריבוי 
צר  המקום   - המקום"  לי  "צר  שיאמרו  עד  כך  כל 

מלהכניס עוד תלמידים".

בב' אייר הרבי ערך התוועדות מיוחדת נוספת, 
שלישית, שגם היא עסקה ברובה ב'מבצע' החדש. 
צריך  אחד  שכל  כך  על  בהרחבה  דיבר  הרבי 
הילדים  את  לצרף  והורה  החינוך,  בנושא  לעסוק 
עצמם לפעילות, שהם עצמם 'יחנכו' את חבריהם 
שפועלים  לילדים  ולהעניק   – ויהדות  לתורה 
ברישום  התמקד  הרבי  מטבעות.  שלוש  בעניין 
ילדים למחנות קיץ וישיבות, ודיבר על חובתם של 

5. על-פי 'ספר השליחות' עמ' 542-541.

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי

בהתאם עם שנת החינוך 
נזכרתי אשר לפנים [בעבר], 

ואולי גם עתה, יש לו 
קישורים מסחריים עם 

יאפאן [יפן]. ואשר לכן הנני 
לעוררו על הדבר המיוחד, 

יחד עם הזכות הגדולה 
שבזה, להתעניין ולפעול 

בכל המרץ ובכל האפשרות 
בנוגע להתפשטות פעולות 

שנת החינוך גם בהמדינה 
ההיא
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